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  Grote of Sint Vituskerk Naarden 

  Zondag 15 augustus 2021 

  Zomerthema: “Alle schepselen groot en klein”  

 
 
Predikant: Dr. Jan Peter Schouten 
Organist:   Dirk Out 
 
10.00-10.15 Orgel 
 
Welkom, aansteken van het licht op tafel 

     Allen gaan staan 
 
Bemoediging en groet, drempelgebed  

     Allen gaan zitten 
 
Kyriegebed 
 
Gloria: Psalm 107 vers 1 en 4  
 
Lezing uit de Profeten: 1 Koningen 17: 1-6 
 
Psalm 8 vers 5 en 6  
 
Lezing uit het Evangelie: Matteüs 6: 24-34 
 
Lied 979 vers 1, 2, 3, 6, 7, 12 en 13 (t. Willem Barnard, m. Nico Verrips)  

Korte overdenking  
 
Lied: 978 vers 1 en 4  
 
Uit de gemeente  
 
Voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader 
 
 
Lied: ‘Al dat schitterende schoons’ 
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     Allen gaan staan 
 
Zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’:  Gezang 431b  
 
 
U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 
 
Orgelspel: -  
 
Uitgangscollecte is bestemd voor: Zending Pakistan  
 
Diaconie en Kerk  

Diaconale collectes maanden mei, juni, juli en augustus t.b.v. actie Giro 555 
In navolging op alle oproepen om hulp te bieden aan de slachtoffers van de 
corona-pandemie  in India en Azië, heeft de diaconie besloten, om in de 
bovengenoemde maanden het geld te schenken aan de actie Giro 555. Aan het 
eind van de  maand augustus zal zij het totaal bedrag  verdubbelen. Wij roepen u 
allen op zoveel mogelijk te schenken zodat wij een mooi bedrag kunnen geven aan 
hen die dit zo heel erg hard nodig hebben. Als u nog EXTRA wilt geven voor deze 
Actie dan kunt u dat doen in de aparte "schaal" bij de uitgang. U kunt het ook 
overmaken op de bankrekening van de Diaconie. Ook die bedragen verdubbelt de 
Diaconie. Diaconie Protestantse Gemeente Naarden  NL22RAB00373738331 
 
Geven met Givt. Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer op zak en 
vinden het ook lastig om collectebonnen te gebruiken. Daarom hebben wij, zoals 
al eerder gemeld, besloten om ook 
digitaal collecteren via de Givt-app op de 
smartphone te introduceren.  
Meer informatie vindt u op onze website 
www.pkn-naarden.nl 
 
Komende zondag:   
22 augustus Viering Heilig Avondmaal 
Grote of Sint Vituskerk - 10.15 uur 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
 
Vergeet u zich niet aan te melden voor de komende viering liefst via de scipio-app 
of anders via Hilleke van Dijk bereikbaar op woensdag of donderdagavond tussen 
19.00-20.00 uur telefoonnummer 06-14055011.  Alvast hartelijk dank. 
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