Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 11 november 2018
8e zondag van de herfst

Voorganger: Ds. A. Sneep, Amstelveen
Orgel: Wybe Kooijmans

Orgelspel
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst
Voorbereiding
Begroeting door de ouderling van dienst
Ontsteken van het licht op de tafel
Allen gaan staan
Bemoediging en drempelgebed
O: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
O: Wanner Gij zelf niet bij ons zijt, blijft dit huis leeg en als Gij zelf niet met ons
gaat, zijn wij vergeefs bijeen; wanneer Gij zelf ons niet verlicht, weten wij geen
raad.
G: Breng ons dan tot waar Gij zijt, tot voor Uw lichtend aangezicht.
Verdrijf het donker waarmee wij U bedekken.
O: Maak dan Uw stem hoorbaar, ons lied waarachtig en ons gebed bezield
G: AMEN.
Aanvangspsalm 84 vers 1 en 2
Allen gaan zitten
Kyriegebed
1

Lied 302 vers 1 en 2
De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag
Kinderen gaan naar de nevendienst
1e lezing Exodus 22 : 20 - 26
Lied 320 vers 1 en 2
2e lezing Marcus 12 : 28 - 34
Lied 320 vers 3, 4 en 5
Verkondiging
Orgelspel
Lied 316 vers 1, 3 en 4
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
Orgelspel
Wegzending
Allen gaan staan
Slotlied 838 vers 1 en 2
Heenzending en zegen, aansluitend zingen allen: Amen
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Orgelspel
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: Kerk in Actie Binnenlands diaconaat.
Perspectief voor (ex)gedetineerden. Veel gedetineerden willen na het uitzitten
van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel
op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woonen werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap
weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht
voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers, veelal
afkomstig uit kerken, werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in
gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie.
Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en
hun familieleden. Collecteert u mee om (ex-)gedetineerden perspectief te
bieden tijdens of na hun gevangenschap?
Info: www.kerkinactie.nl/exodus.
Activiteiten deze week
Dinsdagmorgen 13 november 2018
Studiekring over actuele theologische onderwerpen
o.l.v. ds. Lennart Heuvelman
Tijd & locatie: 10.00-11.30 uur, Annacentrum, st Annastraat 5, Naarden
Woensdagmorgen 14 november 2018
Expositie van de groep Vrije Schilders uit Bussum.
Tijd & locatie: 10- 12 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15
Donderdagmorgen 15 november 2018
De Veste-viering/Bijbelkring
o.l.v. ds. Véronique Lindenburg
Tijd & locatie: 10.00-11.00 uur, Zaal naast het restaurant in De Veste
Deze bijeenkomst is allereerst bedoeld voor bewoners van De Veste, de Basteien
en De Schans. Ook mensen van buiten zijn welkom, inclusief nieuwe vrijwilligers
- graag eerst contact opnemen met Joke Tensen
Donderdagavond 15 november 2018
Kring Zijn & Zin, betekenisvol leven
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o.l.v. ds. Lennart Heuvelman
voor meer informatie zie de website
Vrijdagmiddag 16 november 2018
De Ontdekkers voor alle jongeren van 12 tot 16 jaar.
Ontmoeten, creativiteit, geloof, gesprek, actualiteit!
Kom je ook? Meer info bij Trudy of ds. Véronique Lindenburg
Tijd & locatie: 16.30-17.30 uur, Pastorie Koningin Wilhelminalaan 50
Vrijdagavond 16 november 2018
Sirkelslag Kids
Ben je tussen de 9 en 12 jaar dan is deze avond voor jou, doe je mee?
Vooraf gaan we met elkaar eten.
Meld je aan bij Anneke
Tijd & locatie: 19.30-21.00 uur, Annacentrum, St. Annastraat 5
Alvast voor in de agenda
Concert Christian Verwoerd i.s.m. Red een Kind
In samenwerking met Red een Kind geeft Christian Verwoerd, samen met zijn
voltallige band, een tweetal concerten. Het eerste concert vindt plaats op
zaterdag 24 november in de Ontmoetingskerk in Hasselt. Het concert op
zaterdag 1 december wordt gehouden in de Noorderkerk in BunschotenSpakenburg. Beide concerten beginnen om 20.00 uur.
Sinds 2015 is Christian als ambassadeur betrokken bij Red een Kind; een
organisatie die zich inzet om kinderen in armoede toekomst te geven. Christian:
"Red een Kind investeert in gemeenschappen als geheel, zodat mensen in hun
eigen omgeving opbloeien en de mensen straks zélf verder kunnen. Deze manier
van werken spreekt mij erg aan."
Deze avond wordt je meegenomen in verschillende verhalen over het leven met
God. Ook heb je als luisteraar de primeur van een aantal splinternieuwe
nummers, door Christian geschreven in de afgelopen maanden. En natuurlijk
zullen de meezingers ook niet ontbreken tijdens dit concert!
Reserveer je kaarten voor dit concert op www.truetickets.nl/christian-verwoerd.
Voor meer informatie, kijk op www.christianverwoerd.nl.
Komende Zondag
18 november 2018
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
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Voorgangers: ds. Véronique Lindenburg

www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden

5

