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Grote of Sint Vituskerk Naarden 

       2 februari 2020 MINIKERKENDAG 

            Thema: BUITENGEWOON VRIENDELIJK 

 
De MINIKERKENDAG  is een oecumenisch initiatief aan het begin van een 

kalenderjaar.  

In de traditie van de Week van Gebed van de Wereldraad van Kerken. 

 

Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg (Protestantse Gemeente Naarden) 

Lector: Wim Galavazi, Rooms-katholieke Parochie van de Heilige Drie-eenheid, 

Naarden en Bussum 

Organist: Wybe Kooijmans 

Accordeon: Marion Vrind~en Titia Droogleever Fortuyn viool, fluit 

Bijzondere gast: Burgemeester Gooise Meren drs. Han ter Heeghde 

 

Orgelspel: Andante Allegro (Concerto VI)  

 

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 die hemel en aarde gemaakt heeft,   

G: die ons leven geeft in overvloed. 

O: Goede God, u omringt ons met uw liefde.   

G: Op liefde is uw schepping gebouwd,  

      hebt u mens en dier en al wat leeft samengebracht. 

O: Zoveel vormen voor vreugde en verdriet, begin en einde. 

G: Dat wij in uw liefde leven mogen en deze herkennen en vieren. 

O: Wij prijzen uw naam, u die leeft in eeuwigheid.  

G: Amen.  
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Psalm 107 vers 10, 12 en 13  
 
   

Allen gaan zitten 

 

Kyriegebed in 3 gebedsverzen, 3x beantwoord met lied 301g  

 

Het gebed wordt besloten met een lofspreuk 

 

Lied 304/ Gezangen voor Liturgie 381 vers 1, 2 en 3  

 
De Schriften 

Groet 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 

Gebed van de zondag  

Inleiding op de dienst  

 

Enkele woorden van de burgemeester 

Kinderen gaan naar Kindernevendienst 

Opwekking Lied 334: Heer, uw licht en uw liefde schijnen 

 
Lezing Handelingen 27:18-26, 28:1-2, 7-10   

Muziek: T’filatie (“Mijn Gebed”, Israëlisch) 

Lezing: Marcus 16:14-20  
 
Lied 275 /Gezangen voor Liturgie 456 vers 1, 3 en 5  

 

Verkondiging  

Orgelspel: Siciliano (2e fluitsonate)  

Geloofsbelijdenis, gezamenlijk staande uit te spreken  

(Geloofsbelijdenis van Nicea) 

V: Broeders en zusters, we zijn één in de Heer Jezus Christus, belijden wij ons 

gemeenschappelijk geloof in één God: Vader, Zoon en heilige Geest.  
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Allen:  

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde,  
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.  
En in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,  
geboren uit de Vader vóór alle tijden, God uit God,  
Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God,  
geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wie alles is 
geworden; die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel  
en vlees is geworden door de heilige Geest, uit de maagd Maria en mens is 
geworden, die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus,  
geleden heeft en begraven is, op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften,  
is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader,  
en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden,  
en aan zijn rijk zal geen einde komen.  
En in de heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader,  
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,  
die gesproken heeft door de profeten.  
En in één heilige, algemene en apostolische Kerk.  
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.  
Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt.  
Amen. 

Vredesgroet                                                                                                                           

V: Het volk van Malta heeft Paulus en zijn metgezellen verwelkomd met 

buitengewone vriendelijkheid. Laten ook wij elkaar begroeten en de vrede delen 

die Christus ons gegeven heeft. 

Kinderen komen terug uit de Kindernevendienst en Kinderopvang 
 

Gebeden en Gaven  
Mededelingen  

Muziek: Sherele (Jiddisch/Klezmer/Oost-Europees) 

Dank- en voorbeden, gezamenlijk gebeden Onze Vader 
Allen:  
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  
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En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  
Amen.  
 
Inzameling van gaven 
 
Orgelspel: Hornpipe (Watermusic)  

 
Wegzending en zegen 

Allen gaan staan 
Lied 423 vers 1, 2 en 3   

Zegen  
Allen: AMEN  
 
Orgelspel: The arrival of the Queen of Sheba  
 
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:  is bestemd voor de voedselbank  

 
 
Oecumene 

De MINIKERKENDAG  is een oecumenisch initiatief aan het begin van een 

kalenderjaar. In de traditie van de Week van Gebed van de Wereldraad van 

Kerken. 

Afwisselend gehouden in de Koepelkerk/Mariakerk te Bussum en in de Grote Kerk 

Naarden (wegens aantal beschikbare zitplaatsen beperkt tot deze twee). 

Afwisselend zijn kerken aangesloten bij de Raad van Kerken Naarden-Bussum-

Hilversumse Meent hierin de medewerkenden.  

Dit jaar Protestantse Naarden, rooms-katholiek Naarden-Bussum  

https://www.h-drieeenheid.nl 
www.pkn-naarden.nl 

https://www.h-drieeenheid.nl/
http://www.pkn-naarden.nl/
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https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2019/07/week-van-gebed-2020-
buitengewoon 
Het thema “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons” is het  thema voor de 
Week van Gebed 2020 van de Wereldraad van Kerken en is dit jaar voorbereid 
door christenen uit Malta.  
De volgende oecumenische activiteit is de oecumenische Vredesdienst op 20 

september . 

Inmiddels zijn de voorbereidingen aan de gang voor de Vredeswandeling ook op 

zondag 20 september a.s.. Voorbereiding en uitvoering gebeurt door de 

oecumenische partners in samenwerking met andere religies en 

levensbeschouwingen uit onze burgerlijke gemeente.  

Dit valt onder Samen Gooise Meren.  

Contactpersoon Raad van Kerken en Samen Gooise Meren: Wilbert van Waes, 

wilbert@vanwaes.com 

 

Activiteiten deze week in Naarden en Bussum 
 
Zondag 2 februari, om 16.30 uur 
Cantatedienst in de Wilhelminakerk te Bussum,  
“Songs of Praise” met medewerking van Vocaal Ensemble Voices 
 
Woensdag 5 februari: 
Songs & Silence in de Wilhelminakerk, zie de beschikbare flyers 

 
Donderdagmorgen 6 februari 
De Veste-viering 
O.l.v. dhr. Toon van Dijk 
Tijd & locatie: 10.00-11.00 uur, zaal naast het restaurant in De Veste 
 
Vrijdagavond 7 februari 
Sirkelslag Young  voor de jongeren van 12 jaar en ouder  
Het Thema is 'Kom in beweging'  
Tijd & locatie:  19.30 uur tot 22.00 uur, Annacentrum St. Annastraat 5  
 

“The Passion”. De r.k. en protestantse tieners van Naarden en Bussum zijn een 
project aan het voorbereiden waar u in de tijd voor Pasen meer van zult horen. 
Contactpersoon: Huub Baaij, https://www.h-drieeenheid.nl/the-passion-2020/ … 

 

https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2019/07/week-van-gebed-2020-buitengewoon/
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2019/07/week-van-gebed-2020-buitengewoon/
https://www.h-drieeenheid.nl/the-passion-2020/
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Komende zondag 
9 februari 

Grote of Sint Vituskerk -10.00 uur 

Voorganger: dr. J.P. Schouten 

 
 

Kunst in de Kerk  

Tentoonstelling: Ko van Velzen in de Witte Kerk.  

Toegankelijk bij openstelling Witte Kerk. 

 

In tegenstelling tot de vermelding in Kerkjournaal is de boekpresentatie 

vanmiddag in de Witte Kerk besloten en alleen toegankelijk voor persoonlijke 

gasten van de kunstenaar. 

 

 


