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Grote of Sint Vituskerk Naarden 

18 november 2018  

Een weg te gaan. 
 

 

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 

 

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: U, lieve God, bent het scheppingswoord van deze wereld.   

     En U heerst over alles wat leeft.  

G: Daarvoor danken wij u en prijzen uw Naam. 

O: U roept iedereen die leeft. 

G: Dat wij u erkennen als onze maker en metgezel, 

     en u met eerbied en dankbaarheid antwoorden. 

O: Dat wij de richting herkennen die u wijst  

G: en wij uw weg van liefde gaan. 

O: Dat wij oog en oor hebben voor uw beelden, uw daden en woorden 

G: en niet aarzelen ons in uw dienst te stellen. 

     AMEN 
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Psalm 84 vers 1, 3 en 4  

Allen gaan zitten 

Kyriegebed in 3 gebedsverzen met acclamatie - lied 301g  

 

Gebed wordt beëindigd met lofspreuk    

 

Lied 400 uit liedboek voor de kerken 

“Cantico de la creature”, het loflied van de natuur, vers 1, 2 en 12  

 

De Schriften 

Groet 

V: De Heer zij met u! 

A: Ook met u zij de Heer! 

 

Gebed van de zondag  

 

Inleiding op de dienst  

 

Kinderlied 162 vers 1, 3 en 6  

Kinderen gaan naar de Kindernevendienst 

 
Lezing: Jeremia 31:10-16 

    
Lied 225 vers 1 en 2  

 

Lezing: Matteüs 9:27-33 

 

Lied 353 vers 1, 2 en 4  

 

Verkondiging  

Orgelspel 

Uit de gemeente 

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 

Kinderen komen terug uit Kindernevendienst en Kinderopvang  
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Viering van de Tafel van de Heer 

 
Inleiding 
Tafelgebed “Gij die weet” hierin zijn stil-gebed en voorbeden opgenomen. Het 

Tafelgebed wordt afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.  

 

Lied 388 vers 1, 2, 3 en 5  
 

Wegzending 
Allen gaan staan 

 Lied 416 vers 1 en 2  
 
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. 

 

Uitgangscollecte: Bestemd voor ZWO 

 
Activiteiten deze week: 

Dinsdagavond 20 november 2018 

Meditatie Houd je van actieve spiritualiteit?! 

o.l.v. Paul Eykenduyn 

Tijd & locatie: 20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15 

Wil je een keer een bijzondere meditatie-oefening meemaken, stuur dan een mail 

aan paul.eykenduyn@xs4all.nl 

 

Dinsdagavond 20 november 2018 

Bijeenkomst CCIV 

Thema: Voeding en landbouw geven betekenis 

o.l.v. Michiel Korthals 

Tijd & locatie: 20.00 uur, Jan Ligthartcentrum, Brinklaan 36a, Bussum  

Voorafgaand kunt u vanaf 18.00 uur genieten van een maaltijd (€ 2,50) vers bereid 

met groenten uit de Olmentuin. Voor meer informatie zie onze website. 

 

Woensdagmiddag 21 november 2018 

Petruskring: Voor “iedereen”!  

mailto:paul.eykenduyn@xs4all.nl
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In de Petruskring worden vragen van kerk en wereld op een aansprekende manier 

behandeld. Onderwerpen komen uit het blad Petrus of elders vandaan. Het gaat 

deze keer om de uitslag van het onderzoek naar religie en religiositeit in 

Nederland. Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/43/meer-dan-de-helft-

nederlanders-niet-religieus en reacties in dagblad Trouw. Natuurlijk combineren 

we de bespreking van het onderwerp met ontmoeting. 

o.lv. ds. Lindenburg 

Tijd en locatie: 15-17.00 uur, Pastorie, Koningin Wilhelminalaan 50 Aanmelding is 

niet nodig, wel gewenst, via vclindenburg@gmail.com.   

 
Woensdagavond 21 november 2018 
Naarder Kring 

De Naarder Kring wordt bezocht door mensen tussen 40-60 jaar. We ontmoeten 

elkaar en spreken over een Bijbels of actueel thema.  

We gaan alvast denken hoe “wij” Kerst het liefst zouden vormgeven.  

o.l.v. ds. Lindenburg 

Tijd & locatie: 19.45-22.00 uur, pastorie, Koningin Wilhelminalaan 50.  

Aanmelding niet nodig, wel gewenst, via vclindenburg@gmail.com.   

 
Komende zondag  
25 november 2018 Eeuwigheidszondag 
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 
Voorgangers: ds. L.J.Th. Heuvelman en ds. V.C. Lindenburg 
m.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters 
 
www.pkn-naarden.nl  

Facebook: protestantsegemeentenaarden 
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