Grote of Sint Vituskerk Naarden
18 augustus

Voorganger: ds. Petra Barnard
Orgel: Dirk Out
Orgelspel: Cornet Voluntary
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: die trouw houdt in eeuwigheid
G: en niet laat varen het werk van zijn handen.
AMEN.
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Psalm 97 vers 1, 2 en 6
Allen gaan zitten
Kyriegebed, wordt 3 x afgesloten met Kyrie/ Heer ontferm U
Lied 305 vers 1, 2 en 3

De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Openingsgebed
1e lezing Jeremia 23: 23-29
Lied 995 vers 1 en 2
2e lezing: Lucas 12: 49-56
Lied 767 vers 1, 2 en 3
Verkondiging
Orgelspel
Lied: 767 vers 4, 5, 6 en 7

Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader (allen)
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
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Slotlied 800 vers 1, 2, 3 en 4

Heenzending en zegen, aansluitend zingen allen: Amen
Orgelspel: Preludium in C, BWV 547
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:
Missie
‘Geloof in herstel’! Dat wil zeggen: wij willen present zijn bij gevangenen, tbspatiënten en hun relaties en hen kansen bieden op een menswaardig en
zelfredzaam leven. Dat doen we door vanuit onze christelijke kernwaarde
‘barmhartige gerechtigheid’ de samenleving te betrekken bij ons werk
(donaties, netwerken en vrijwillige inzet).
Passie
De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de
gevangen medemens. Wij willen gevangenen een helpende hand bieden bij het
vinden van hun levensbestemming en hun familie ondersteunen tijdens de
detentie. Wij verheugen ons erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of
detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle
toekomst waarin de kans op recidive minimaal is.
Wij beseffen dat support voor ons werk gebaat is bij kwaliteit. Verder vinden wij
dat ons werk herkenbaar christelijk moet zijn. In zowel de zorg als de
fondsenwerving mag zichtbaar zijn dat we ons geïnspireerd weten door
christelijke beginselen als
naastenliefde,
rentmeesterschap, vergeving
en
verzoening en geloof in
vernieuwing en herstel.
Info:
www.gevangenenzorg.nl
Komende zondag
25 augustus Doopdienst
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
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Tijdens de school-zomervakantie (14 juli t/m 18 augustus)is er geen
kindernevendienst.

www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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