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Grote of Sint Vituskerk Naarden  
Zondag 13 november 2022 

“Hij is geen God van doden, maar van levenden, 
want voor Hem zijn allen in leven” 

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

 
Orgelspel ter voorbereiding 

Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst 
 

Voorbereiding 

Welkom door de ouderling van dienst 

Ontsteken van het licht op de tafel                                                       
Allen gaan staan 

 

Groet, bemoediging en drempelgebed: 

V: Vrede zij u allen 
A: De wéreld zij vrede! 
V: Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: die niet loslaat het werk van Zijn handen 
V: Eeuwige, wij staan hier voor U, met ons geloof en onze twijfel, 
     met onze kracht en onze zwakheid, met onze vreugde en ons verdriet. 
A: Behoed ons en schenk ons de kracht en warmte van Uw Geest.  
     Amen 
 
Intochtspsalm: 111a Wij prijzen God in elke tijd  

        Allen gaan zitten 
Kyrie, met als refrein Lied 301a  
 
Glorialied 867 vers 1 en 2  
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Dienst van het Woord 
Zondagsgebed 

Lezing Lucas 20: 27 – 38 
 
Lied 346 vers 1, 2, 3, 4 en 5  
 

Preek, gevolgd door een korte stilte 
 
Lied 650 vers 1, 2, 3, 4 en 7  

- Afscheid van Janske de Meijer - Beens als pastoraal ouderling 
en verwelkoming van Nynke de Vries als secretaris van het  
College van kerkrentmeesters. 

Lied 363 
Gebeden en gaven 

 
Mededelingen uit de gemeente 

Dankgebed en voorbeden, met als refrein Lied 568a  
Stil gebed, Onze Vader 

Zingen ‘Ooit zal het vrede zijn’  

Zending en zegen 

Zegen, met gezongen ‘Amen’ 

Orgelspel 

De werkgroep Inspiratie benut de ontmoeting met koffie/thee na afloop van deze 
viering om informatie aan te reiken over de voorgenomen 
huiskamerbijeenkomsten. Zij hebben een drietal varianten voorbereid op 
verschillende momenten. Aanmelden kan via Geertrui Nieuwenhuis:  
06-5119 4613 of geertrui.nieuwenhuis@gmail.com 
 

Uitgangscollecte is bestemd voor: Edukans, 
Info: www.edukans.nl  

Diaconie en Kerk  
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Activiteit komende week:  
dinsdag 15 november  
Zinspiratie  
Thema: Het verlangen naar zin in een wereld van begeerte 
Spreker: Hans Alma 
Tijd & locatie: 20.00 uur, Spieghelkerk, Nieuwe ´s Gravelandseweg 34, Bussum  

Komende zondag:  
20 november Eeuwigheidszondag 
Grote of Sint Vituskerk -10.15 uur 

 Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
 M.m.v. de Naarder cantorij o.l.v. Bart Klijnsmit 

 Ds. Van der Sijs staat open voor gesprek en  ontmoeting!  
 Tel. 035 6312114 of: marnixsijs@hotmail.com 

 Website: www.pkn-naarden.nl / Facebook: protestantsegemeentenaarden 
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