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Grote of Sint Vituskerk Naarden 

Zondag 28 april 2019  

Beloken Pasen 
 

 

Voorganger: Ds. A. Sneep, Amstelveen 

Orgel: Wybe Kooijmans 

  

Orgelspel: Bewerking van lied 650  

 

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: De Heer zij met u 

G: Ook met u zij de Heer 

O: Heer God, vergeef ons al wat wij misdeden 

G: En doe ons weer in vrede leven 

     AMEN. 
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Aanvangspsalm 81 vers 1 en 2  

Allen gaan zitten 

Kyriegebed  

Acclamatie refrein: Lied 300a  
 

Psalm 150 vers 1 en 2  
 

De Schriften 

Groet 

V: De Heer zij met u! 

A: Ook met u zij de Heer! 

 

Openingsgebed  

 

Gesprekje met de kinderen van de kindernevendienst 

 

Kinderen gaan naar de nevendienst  

1e lezing: Jesaja 26 : 1 - 13 

 

Lied 650 vers 1, 2, 6 en 7 

2e lezing: Johannes 20 : 19 – 31 

 

Lied 645 vers 1, 2 en 3  

Verkondiging 

Orgelspel: Verset in D Lied 645 vers 4, 5 en 6 

 

Kinderen komen terug uit de nevendienst en kinderopvang 

 

Gebeden en Gaven 

 

Uit de gemeente 

Dank- en voorbeden  

Stil gebed, Onze Vader (allen) 

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 



3 
 

 

Orgelspel: Orgelkoraal lied 641  

 

Wegzending en zegen 

Allen gaan staan 

Slotlied 641 vers 1, 3 en 4 

 

Heenzending en zegen, aansluitend zingen allen: Amen 

 

Orgelspel: Menuet gothique  

 

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: Kerk in Actie. Versterk de kerk in Pakistan. 

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een 
minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel 
christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in 
Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in 
Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen 
en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners 
een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij 
deze training sterker in hun geloof. Meer informatie. www.kerkinactie.nl 
 

Activiteiten deze week: 

Donderdagmorgen 2 mei 

De Veste-viering/Bijbelkring 

O.l.v. ds. Véronique Lindenburg 

Tijd & locatie: 10.00-11.00 uur, Zaal naast het restaurant in De Veste 

 

Komende zondag 

5 mei Producten collecte voedselbank 

Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 

Voorganger: ds. V.C. Lindenburg 
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Alvast voor in de agenda 

Woensdag 8 mei 

Geloof en wetenschap — in de Witte Kerk 

Een bijeenkomst met een hapje & drankje in het format van Kunst in de Kerk. 

Tegen de achtergrond van de schilderijen van de Vrije Schilders Bussum houdt 

gemeentelid Gerke Nieuwland een lezing van ± 25 minuten over 

"Geloof en wetenschap: een schets van de discussie vroeger en nu". 

De aanleiding is een artikel van filosoof Rene van Woudenberg dat enkele 

maanden geleden in de NRC stond, en waarvan de redactie als samenvatting gaf: 

"Er is bewijs voor het bestaan van God". 

In onze tijd is dit een nogal ongebruikelijke stelling. Hoe is de hedendaagse 

discussie rond geloof en wetenschap en hoe staan wij zelf daarin? 

Na de inleiding is er gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan. 
17.30 uur Inloop met drankje 

18-19 uur Lezing en gesprek 

19-20 uur Eenvoudige maaltijd en ontmoeting 

Mede namens commissie Kunst in de Kerk, ds. Véronique Lindenburg 

 

 

Zondag 19 mei - Grote of Sint Vituskerk  

Open-gemeente middag Commissie Vorming & Toerusting 

Traditiegetrouw organiseert de Commissie 

Vorming & Toerusting jaarlijks een 'open-gemeentemiddag', zowel voor leden van 

onze Protestantse Gemeente als voor belangstellenden en vrienden daarbuiten. 

Een middag om kennis te maken met wat ons beweegt en inspireert, door kunst, 

literatuur, poëzie en architectuur. Wellicht herinnert u de middag over religieuze 

kunst met veilingmeester en Christie's directeur Jop Ubbens of de lezing van 

architect Bob Custers. Misschien nog vers in het geheugen de middag met 

theologe des Vaderlands Claartje Kruijff vorig jaar april. 

 

Dit jaar  als gast Christa Anbeek, winnares van het Spirituele Boek 2019.  

De Remonstrantse Theologe, hoogleraar en rector van het Remonstrants 

Seminarium, Christa Anbeek, zal worden geïnterviewd en spreken over haar 

prijswinnende boek 'Voor Joseph en zijn broer.' 

Zoals Christa zelf schrijft: 'Hoe kom ik van treurigheid naar verwondering? Hoe 

verwelkom ik het nieuwe, vreemde en onverwachte? Hoe kan ik het tij keren naar 
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onbeschaamd plezier scheppen in alles wat er is?' Het gaat dus, in grote lijnen, om 

overlevingskunst. 

 

De 'open-gemeentemiddag' begint om 16.00 met koffie en thee tijdens de inloop, 

om 16.30 zal Christa Anbeek worden geïnterviewd, met ruimte voor vragen en 

gesprek daarop volgend. Vanaf 17.30 is er alle gelegenheid voor ontmoeting met 

een hapje en een drankje, tot 18.00 uur.  

De middag zal muzikaal worden omlijst door Mary-Ann Eessaar op viool en  

Anna Oerlemans op gitaar. 

Nadere publiciteit volgt nog, maar nu alvast: van harte uitgenodigd en meer dan 

welkom! Ds. Lennart Heuvelman, cie. Vorming & Toerusting. 

 

 

 

 

www.pkn-naarden.nl 

Facebook: protestantsegemeentenaarden 


