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Grote Kerk te Naarden 
zondag  8 november 2020 
'Het goede leven'. 

 
 

Predikant: dr. J.P. Schouten 
Organist: Wybe Kooijmans 

 
 

10.00-10.15 muziek  
 
 
Welkom, aansteken van het licht op tafel 

     Allen gaan staan 
Bemoediging en groet, drempelgebed  
 

     Allen gaan zitten 
Psalm 67 vers 3 
 
Lezing uit de Tora: Exodus 15: 22-27 
 
Stilte en muziek  
 
Korte overdenking  
 
Stilte en muziek 
 
Uit de gemeente  
 
Voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader 
 
Lied 362 vers 1 en 3 
 

     Allen gaan staan 
 
Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie  ‘Amen’  
 



 2 

 
U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 
 
Orgelspel 
 
 

Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in Actie  
Diaconie bestemming Kerstpakkettenactie 
Kerk bestemming renovatie Stiltekapel 
 
Geven met Givt. Steeds meer 
mensen hebben geen contant 
geld meer op zak en vinden het 
ook lastig om collectebonnen 
te gebruiken. Daarom hebben 
wij, zoals al eerder gemeld, 
besloten om ook digitaal 
collecteren via de Givt-app op 
de smartphone te introduceren.  
Meer informatie vindt u op onze website. 
 
Ook de Oogstdienst: anders dan anders. 
I.v.m. de coronapandemie zamelen we deze keer geen verse producten in 
zoals fruit, groenten, bloemen en plantjes, maar alleen verpakte, houdbare 
levensmiddelen. De opbrengst is bestemd voor de voedselbank. Uit ons contact 
blijkt, dat men heel blij is met ons initiatief. Er is in deze tijd nog meer behoefte 
aan producten dan normaal, omdat er minder binnenkomt en meer mensen 
genoodzaakt zijn er gebruik van te maken. Gezien het geringe aantal mensen, dat 
de dienst mag bijwonen, kunt u naast zondag 8 november ook op zondag 15 
november uw producten inleveren bij de hoofdingang onder de toren. We hopen 
op een mooie opbrengst. 
Namens de diaconie hartelijk dank bij voorbaat. 
Nel Zuurveen en Marijke Lijesen. 
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Cantorij 
We starten vanuit de kerkenraad in de 
novembermaand een actie om elkaar op te 
roepen financieel bij te dragen aan vervanging 
van de piano in de Witte Kerk. Een expert stelde 
vast dat die piano zijn beste tijd echt heeft gehad. 
Daarom bij deze een oproep aan ieder die de 
cantorij een warm hart toedraagt en wil 
feliciteren om bij te dragen aan dit kado. Het 
meest eenvoudig kan dit via de QR code van GIVT, een collectemiddel dat onze 
diaconie recent in gebruik heeft genomen. 
 
 
KERSTPAKKETTENACTIE 2020  
Ter nagedachtenis aan onze diaken Paul Vuijst heeft het stichtingsbestuur van de 
Stichting Poorters van Naarden besloten deze stichting sluimerend te laten 
voortbestaan en zich te blijven inzetten voor de armen in Hongarije, Tsjechië en 
Roemenië. Het innemen van goederen en het versturen hiervan per vrachtwagen 
is helaas niet meer mogelijk , maar voor deze kerstpakkettenactie  kunnen we 
proberen hen die het in deze moeilijke tijd nog moeilijker hebben dan wij , te 
helpen. Deze jaarlijkse actie was het “kindje” van Paul en daarom willen wij als 
familie en Diaconie van de PG Naarden dit blijven voortzetten. 
Ook dit jaar worden er daarom sponsors gezocht om er voor te zorgen dat er 250 
kerstpakketten van  € 12,50 kunnen worden uitgedeeld aan de minderbedeelde 
ouderen en arme kinderen van 5 kleine Hongaarse dorpen.  
In de komende weken zullen de diaconiecollectes op 8, 15, 22 en 29 november a.s. 
worden besteed aan deze actie. 
Doet u mee? Stort dan uw bijdrage op IBAN nummer NL07RABO0383720095  
t.n.v. Stichting Poorters van Naarden o.v.v. “Kerstpakket 2020”. 
Voor uw donaties in deze mogen wij u mede namens hen die u blij maakt bij 
voorbaat hartelijk dank zeggen. 
Namens de Diaconie     Namens de familie Vuijst 
Jacqueline Geukes-Bruin    Boukje Vuijst-Post 
 
Komende viering: 
Zondag 15 november  
Grote of Sint Vituskerk -10.00 uur 
Voorganger: ds. J.P. Schouten 
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Vergeet u zich niet aan te melden voor de komende vieringen liefst via de scipio-
app of anders via Hilleke van Dijk bereikbaar op woensdag of donderdagavond 
tussen 19.00-20.00 uur telefoonnummer 06-14055011.  Alvast hartelijk dank. 
 
Website-pagina www.pkn-naarden.nl 


