Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 10 juni 2018

Voorganger: Ds. Peter Verhoeff
Orgel: Wybe Kooijmans

Orgelspel: Bewerking van Lied 650 Allen worden enkele minuten voor aanvang van de dienst stil
Voorbereiding
Begroeting door de ouderling van dienst
Ontsteken van het licht op de tafel
Allen gaan staan
Bemoediging en drempelgebed
O: Trouwe God, wat zijn wij zonder U?
G: ONZE GEEST HEEFT UW LICHT NODIG
O: Neem Gij ons leven in Uw hand
G: EN REINING ONS VAN ONGERCHTIGHEID
O: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus
G: OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN
EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN
O: Tot troost, ter bemoediging en ter herinnering spreken wij uit: ...
G: ONS VERTROUWEN EN ONZE HOOP IS IN DE NAAM VAN GOD ...
O: die verbonden is met deze wereld ...
G: EN DIE IN ONZE DADEN WAAR WORDT.
AMEN.
1

Aanvangslied 601 vers 1, 2 en 3
Allen gaan zitten
Kyriegebed
Lied 650 vers 1, 2, 3 en 4
De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Intermezzo: Wat is een kerk??
Kinderen gaan naar de nevendienst
1e lezing: Exodus 3: 11-14
Lied 918 vers 1 en 2
2e lezing: Marcus 5: 1-13
Lied 918 vers 3 en 4
Verkondiging
Orgelspel: Orgelkoraal Lied 686
Lied 686 vers 1, 2 en 3

Kinderen komen terug uit de nevendienst en kinderopvang
Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader (allen)
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
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Orgelspel: Récit de Nasard - L.N. CLérambault
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Slotlied 418 vers 1, 2 en 3
Zegen, aansluitend zingen allen: Amen
Orgelspel: Voluntary in G Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en limonade
met elkaar te drinken. U bent van harte uitgenodigd.
Uitgangscollecte: Bijenhouden biedt jongeren toekomst
Activiteiten deze week:
Donderdagavond 14 juni 2018
Gesprekskring Film & Religie film Le Meraviglie (‘De Wonderen’), een ItaliaansZwitsers-Duitsefilm uit 2014 onder regie van Alice Rohrwacher.
Tijd & locatie: 19.45 uur inloop 20.00 uur start, Annacentrum, st. Annastraat 5
Graag aanmelden via email l.j.t.heuvelman@gmail.com
Excursie zaterdag 16 juni 2018
Bijbels Museum in het land
Hoe breng je het oeroude verhaal van de Bijbel tot leven in deze tijd? Beeldend
kunstenaar Caroline Waltman doet dit door middel van foto's. In verschillende
landen legde zij beelden vast die een nieuwe en eigentijdse blik op de Bijbel
werpen. Waltman koppelt foto's van een kind in bad, een vliegveld vol
vluchtelingen en een kuil vol regenwater aan door haar gekozen verzen uit de
Bijbel. Haar foto's en de bijbehorende Bijbelverzen worden op verschillende
locaties in het land getoond, waarvan een deel op levensgroot formaat.
Met haar associatieve en poëtische beelden blaast Caroline Waltman nieuw leven
in de eeuwenoude verhalen. Caroline fotografeerde in zestien verschillende
landen. In Nederland, België, Duitsland en Italië, maar ook bijvoorbeeld in Israël,
Palestina, Jordanië, Griekenland en Turkije. Het werk is zeer divers, met
landschappen, stillevens, portretten en actiefoto's uit het dagelijks leven in
verschillende culturen.Samen vormen zij een brede blik op de wereld.
De foto's — en de bijbehorende verzen — zijn afkomstig uit Waltman's boek
'Paradisewill.com' dat eind 2016 is verschenen. De selectie foto's en verzen uit 'Zie
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mij' vormen een dwarsdoorsnede hiervan.
Zie https://www.bijbelsmuseum.nl/ziemijzutphen
Wij kunnen er gezamenlijk naartoe op zaterdag 16 juni.
Vertrek 10 uur, terugkeer ± 16 uur.
Als er onder de belangstellenden enkele autorijders zijn: vertrek met de auto vanaf
parkeerterrein voor Witte Kerk om 10 uur.
Een bijdrage aan benzine en parkeren is gewenst.
Toegang tot de kerk is € 5,50
Het minimum aantal deelnemers is 7 personen.
Aanmelden uiterlijk 12 juni via vclindenburg@gmail.com
Ds. Véronique Lindenburg
Komende zondag
17 juni 2018
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. Véronique Lindenburg
Mantelzorg ondersteuning.
Bent u mantelzorger voor uw partner? Kunt of wilt u uw partner niet alleen thuis
laten? Vanuit het Pastoraat binnen onze gemeente is er een groepje gevormd om
mantelzorgers te ondersteunen. Verschillende gemeenteleden stellen zich
beschikbaar om een paar uur bij uw zieke of hulpbehoevende partner te zijn zodat
u de mogelijkheid hebt om iets te ondernemen. Bijvoorbeeld om naar een
bijeenkomst, sport of museum te gaan.
Als u denkt: “dat kan iets zijn voor onze situatie” neem dan contact op met Janske
de Meijer (coördinator Mantelzorggroep) tel nr. 06-12181266, mail:
beensjj@ziggo.nl
De groep bestaat uit: Tine Admiraal, Barthy van Leeuwen, Marjon Rapati, Nel
Zuurveen, Daan Rolandus en Jan Piet van Zeggelaar.
Janske de Meijer-Beens

Onthoud de datum/Save the date
Gemeente-avond, Zoektocht naar geïnspireerd leven
Woensdag 27 juni 2018, Witte Kerk 20.00-22.00 uur
www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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