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          Grote of Sint Vituskerk Naarden 

1 december 2019, 1e Advent   

KINDERPROJECT  
DROOM VAN LICHT > Droom van VREDE  

Aandacht voor ORANGE THE WORLD                                                                                                                                              
 
 
Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg 
Orgel: Wybe Kooijmans  
 
Orgelspel  
 
Stilte van bezoekers, enkele minuten voorafgaand aan de dienst.  
 

Voorbereiding 
 
Begroeting door de ouderling van dienst 
 
Aanteken van de eerste adventskaars met kinderen 

Het is donker om ons heen. Maar kijk, het duurt maar even. 
Het eerste kaarsje mag nu aan; een teken van leven. 

Allen gaan staan 
 

Bemoediging en drempelgebed 
O: Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft,   
G: die ons leven geeft in overvloed. 
O: Goede God, u hebt ons het leven gegeven, 
G: en u bent om ons heen als een beschermende wal. 
O: Zo kwetsbaar als wij mensen zijn, 
G: zo sterk bent u in de kracht van uw Geest. 
O: Wij dromen van licht voor iedereen en al het leven op deze aarde. 
G: Dat uw vrede ons mag aanzetten tot vrede voor de wereld. 
O: Wij prijzen uw naam, u die licht en leven bent.  
G: Amen.  
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Psalm 150a vers 1 en 3  
 

Allen gaan zitten 
 
Kyriegebed 3x beantwoord met lied 301g  
 
Het gebed wordt besloten met “Amen”.  
 
Lied 158b – 2x      

 
De Schriften 

 
Groet 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
 
Gebed van de zondag  
 
Inleiding op de dienst en aandacht voor de kinderen 
 
Kinderstapellied: Jij bent licht voor de wereld, vers 1 plus refrein    
 

De kinderen gaan naar de Kindernevendienst 
 
Lezing: Jesaja 2:1-5 
 

Lied 447 vers 1, 2 en 3  

 
Lezing: Marcus 5:24b-34   

 

Lied 446 vers 1, 3 en 5  

 
Verkondiging  
 
Orgelspel 
 
Lied 462 vers 1, 2, 3, 4 en 5  

Kinderen komen terug uit  Kindernevendienst en Kinderopvang 
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Gebeden en Gaven  

Uit de gemeente  

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van gaven: 1. Diaconie (zei hieronder, tevens ook de uitgangscollecte)  
2. Kerk 

Orgelspel 

Wegzending en zegen 
Allen gaan staan 

Lied 444 vers 1, 2, 4, 5 

Zegen 

Allen: AMEN 

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. 

Vanavond: 1e adventsvesper 
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 
M.m.v. de Naarder cantorij o.l.v. Ike Wolters, waarin een bescheiden 
'Festival of Lessons and Carols' wordt uitgevoerd. 

 
Activiteiten deze week 
Donderdagmorgen 5 december 
De Veste-viering 
O.l.v. ds. Véronique Lindenburg 
Tijd & locatie: 10.00-11.00 uur, zaal naast het restaurant in De Veste 

Komende zondag  
8 december 
Grote of Sint Vituskerk -10.00 uur 
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 

8 december 2e adventsvesper 
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 
M.m.v. de Naarder cantorij o.l.v. Ike Wolters  
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Fluitiste Henriëtte Bout 

Het Kinderlied is van 1e advent t/m Kerstochtend een stapellied,  
“Jij bent licht voor de wereld”. 

Het Lied van de maand is lied 446 “Zijt gij waarop de wereld wacht” n.a.v. de tekst 
in Mattheus 11:2-6. In de eerste twee regels klinkt de vraag die Johannes de Doper 
vanuit de gevangenis aan Jezus stelt.  Daarmee klinkt de vraag van ons allen in de 
adventstijd: “Bent u het, Heer, waarop wij wachtten - toen en nu?”. In de oneven 
verzen is de vraag van Johannes uitgebreid n.a.v. zijn en onze verwachting. In de 
twee even verzen wordt uitgebreider het antwoord van onze Heer uit de tekst 
weergegeven. 
 
Orange the World De wereldwijde manifestatie ‘Orange the World’ vindt zijn 
oorsprong in de Internationale dag voor de Uitbanning van Geweld tegen 
Vrouwen, door de Verenigde Naties uitgeroepen op 25 november 1960. ‘Orange 
the World’ start op 25 november en loopt door tot 10 december, de Dag van de 
Rechten van de Mens. 

Wereldwijd krijgt één op de drie (33%) vrouwen met fysiek of seksueel geweld te 
maken in haar leven. In sommige landen is dit zelfs 70%. Geweld tegen vrouwen 
neemt allerlei vormen aan, van huiselijk geweld tot genitale mutilatie, van 
verkrachting tot moord. Nederland vormt hierop geen uitzondering: Eén op de 
tien Nederlandse vrouwen (10%) is ooit in haar leven verkracht, één op de vijf 
(20%) is ooit mishandeld door een (ex)partner en driekwart van de vrouwen en 
meisjes (75%) maakt seksuele intimidatie mee.  

Als onderdeel van ‘Orange the World’ worden sinds 2014 kenmerkende gebouwen 
oranje uitgelicht in meer dan 90 landen. In 2018 deed zo o.a. het Gemeentehuis 
Hilversum mee. Dit jaar ook de Stichting Grote Kerk die de Protestantse 
Gemeente Naarden uitnodigde hierin gezamenlijk op te trekken, onze gemeente 
via aandacht in een kerkdienst.  

De manifestatie wordt in Nederland ondersteund door de Nederlandse Unie van 
Soroptimistclubs, onderdeel van de Internationale Unie van Soroptimisten (een 
serviceclub netwerk van ruim 80.000 vrouwen). In deze regio zijn er clubs in 
Hilversum, Bussum en Gooise Meren. 

In onze regio komen meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling 
terecht bij Veilig Thuis, het regionaal Advies en Meldpunt voor de gemeenten 
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. 
Specifiek voor vrouwen is er hulp van o.a. Versa, Kwintes en de Blijf huizen 
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(voorheen Blijf van mijn Lijf). In dit laatste geval gaat het om huisvesting en het tot 
rust komen met mogelijk fysieke of mentale ondersteuning. Blijf Huis is een Anbi 
stichting. In 2017 opende het Oranje Huis Almere, speciaal gericht op Flevoland 
en Gooi en Vechtstreek. Het Oranje Huis heeft 2 noodbedden, 10 crisisplaatsen en 
15 plaatsen voor Begeleid Wonen. Hiernaast is er een ambulant en groepsaanbod. 
Professionals en vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Ook wordt samengewerkt met 
de plaatselijke overheid op het gebied van o.a. huisvesting, financiële bijstand, 
gezondheid. https://www.orangetheworld.nl/   https://soroptimist.nl/nl/orange-
the-world/ https://www.blijfgroep.nl/ 
 
Bij het zich voordoen van huiselijk geweld, bel je het alarmnummer 112. Heb je 
een vermoeden van huiselijk geweld, dan neem je contact op met de gemeente of 
sinds enkele jaren, de regio.   
 
De Diaconie ondersteunt het Oranje Huis Almere met de diaconale collecte in 
deze dienst  en een gift.  
 
www.pkn-naarden.nl  Facebook: protestantsegemeentenaarden 

https://www.orangetheworld.nl/
https://soroptimist.nl/nl/orange-the-world/
https://soroptimist.nl/nl/orange-the-world/
https://www.blijfgroep.nl/
http://www.pkn-naarden.nl/

