Grote of Sint Vituskerk Naarden
17 juni 2018, 3e zondag na Trinitatis

Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg
Orgel: Wybe Kooijmans
Orgelspel: Liebster Jesu, wir sind hier
Stilte van bezoekers, 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: Hij, Zij, die het donker niet uit de weg gaat maar met ons deelt,
G: die ons in de Geest beademt met goede moed.
O: Uitgestrooid zijn wij over de aarde, wij hebben een weg te gaan.
G: Toekomst ligt voor ons, een nieuwe wereld wacht ons.
O: U, God, bent onze woning, wij zijn bij u thuis.
G: AMEN
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Psalm 81 vers 1, 2, 7 en 11
Allen gaan zitten
Kyriegebed met acclamatie 3x - lied 301g
Gebed wordt beëindigd met lofspreuk
Lied 652 vers 1, 3 en 4

De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag
Contact met de kinderen van de kindernevendienst
Lied 397 – 3x
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing: 2 Korintiërs 5:5-9
Lied 701 vers 1, 2, 3 en 4
Lezing: Marcus 4:26-34
Lied 450 vers 1, 2 en 3
Verkondiging
Orgelspel: Chanty
Lied 675 vers 1 en 2
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Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel: Inleiding op lied 811 - Wybe Kooijmans

Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Lied 811 vers 1, 2 en 3
Zegen
Allen: AMEN
Orgelspel: In dir ist Freude
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: Binnenlands diaconaat
Inloophuis als ontmoetingsplek
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak
spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol.
Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is
een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar
aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in
het hele land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of
een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht),
een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrĳwilligers in inloophuizen,
buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op
adem willen komen.
Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten
in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord
worden. Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over via
NL 89 ABNA -0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte diaconaat juni.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/inloophuizen
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Activiteiten deze week
Dinsdagmorgen 19 juni 2018
Studiekring over actuele theologische onderwerpen
o.l.v. ds. Lennart Heuvelman
Tijd & locatie: 10.00-11.30 uur, Annacentrum, st Annastraat 5, Naarden
Donderdagavond 21 juni 2018
Gesprekskring 30-45 jaar 'Zijn & Zin, betekenisvol leven"
o.l.v. ds. Lennart Heuvelman
Komende zondag:
24 juni 2018 Viering Heilig Avondmaal
Grote of Sint Vituskerk - 10.00 uur
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
m.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters

Onthoud de datum/Save the date
Woensdag 27 juni 2018, Witte Kerk 20.00-22.00 uur
ZOEKTOCHT NAAR GEïNSPIREERD LEVEN
19.30 - 20.00 UUR

INLOOP met koffie/thee

20.00 UUR

WELKOM

20.05 - 20.35 UUR

‘OP ZOEK NAAR HET VERHAAL IN DE MUZIEK’
Marieke Koopman, maker van muziektheater, neemt ons
mee in de wereld van muziektheater in combinatie met
barokmuziek. Over o.a. Mattheus passie voor kinderen.

20.40 – 21.00 UUR

Parallelprogramma
‘WATER, BRON VAN RITUELEN’,
ds. Veronique Lindenburg
‘KIJKEN NAAR KUNST, BRON VAN INSPIRATIE’,
ds. Lennart Heuvelman

21.00 - 21.15 UUR

PAUZE: ontmoeting, drankje, boekentafel

21.15 - 22.00 UUR

‘KERK-ZIJN ALS GEMEENTE WAAR MUZIEK IN ZIT’
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Wil de Vries-Kempes, voorzitter van de kerkenraad en
Marleen Schoonderwoerd, gemeentebegeleider,
Geestkracht.nu
We informeren elkaar over de stand van zaken in het
kerkenwerk, landelijk, regionaal en lokaal.
We wisselen ideeën uit over hoe we een vitale gemeente
blijven met oog voor persoonlijke en maatschappelijke
bezieling.
We zoeken naar de inhoudelijke thema’s die ons opladen en die we met elkaar
willen uitvoeren.

www.pkn-naarden.nl Facebook: protestantsegemeentenaarden
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