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 Witte kerk Naarden 
         Witte Donderdag 1 april 2021 

   
 

 
Voorganger: ds. Marnix van der Sijs 
Organist: Wybe Kooijmans 
 

Orgelspel 

Welkom, aansteken van het licht op tafel 

Lezing Psalm 67 vers 1 en 3 Onder zacht orgelspel  
 

           Allen gaan staan 
Bemoediging, en groet  
v. Onze hulp is de naam van de Heer 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw is tot in eeuwigheid 
a. en niet loslaat het werk van zijn handen 
v. O God, keer U om naar ons toe, 
a. en doe ons weer leven met hart en ziel 
v. Laat ons, o Heer, uw liefde zien,   

a. en geef ons Uw heil      

v. O Heer! - hoor ons gebed    

a. en laat ons geroep tot u komen, Amen. 
                                 Wij nemen plaats 

Luisteren (cd) naar Lied 852 vers 1, 2, 3 en 4 

 

 
Lezing: Johannes 12: 20 - 28 
 
Luisteren (cd) naar Lied 557 vers 1, 2 en 3  
 

 
Preek 
 
Luisteren naar ‘Het zal in alle vroegte zijn’ 
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Voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 
Amen. 
 
Luisteren (cd) naar Lied 818 vers 1 en 2  
 

 

          Allen gaan staan 
 
Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie  ‘Amen’:  Gezang 431b  
 
In stilte verlaat iedereen de kerk 
 
U kunt op aanwijzingen van de coördinator de kerk verlaten. 
 
Uitgangscollecte  
 
Vrijdag 2 april Goede Vrijdag 
Witte Kerk – 19.30 uur 
Voorganger: ds. Véronique Lindenburg 
 
Zaterdag 3 april Stille Zaterdag Paaswake 
Grote of Sint Vituskerk -20.00 uur 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
 
Zondag 4 april Pasen 
Grote of Sint Vituskerk -10.15 uur 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
 
Vergeet u zich niet aan te melden voor de komende vieringen* liefst via de scipio-
app of anders via Hilleke van Dijk bereikbaar ‘s avonds tussen 19.00-20.00 uur 
minimaal 2 dagen voor de viering op telefoonnummer 06-14055011.  Alvast 
hartelijk dank. 
 

 
Meditatieve momenten in de Veertigdagentijd 
Elke zaterdag in de Veertigdagentijd zal er op de site van onze kerk  
(www.pkn-naarden.nl) een ‘Meditatief moment’ in het kader van de veertig dagen 
worden geplaatst.  

http://www.pkn-naarden.nl/
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Het is gesproken woord met beelden en kort orgelspel door Wybe Kooijmans, 
opgenomen in de Grote Kerk. 
Leidraad zijn de ‘Zeven werken van barmhartigheid’ (Matteüs 25: 35 en 36). 
Op de site vindt u ook vlogs over uiteenlopende thema’s. 
Ga eens kijken! 

Website-pagina www.pkn-naarden.nl    facebook protestantsegemeentenaarden 

 
 

http://www.pkn-naarden.nl/

