
 

1 

Grote of Sint Vituskerk Kerk Naarden 
zondag 18 oktober 2020 

 
 
 

Predikant: Ds. F.A.H.A. de Kok 
Organist: Wybe Kooijmans 
 

10.00-10.15 muziek orgel: Andantino  

Welkom, aansteken van het licht op tafel 

Lied 207 vers 1  

     Allen gaan staan 
Bemoediging en groet, drempelgebed 
V. Wij zijn  hier bijeen in de naam van de Heer 
A. Hij zal ons helpen 
 
In uw handen, barmhartige God 
bevelen wij onszelf vandaag; 
laat ons, van begin tot einde 
bewust zijn van uw aanwezigheid; 
herinner ons eraan dat wij, 
in alle goeds dat we doen, 
U dienen. 
Maak ons attent en waakzaam 
zodat we in alles uw wil onderscheiden, 
die ook vreugdevol vervullen 
tot eer en glorie van uw Naam, 
door Jezus Christus, onze Heer. 
 
Groet 
V. De Eeuwige is hier 
A. Zijn Geest in ons midden! 

     Allen gaan zitten 
Psalm 23c vers 1, 2 en 3  
 
Lezing: Jesaja 58:6-10 
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Matteus 25:31-40 
 
Lied 1008, vers 1 en 3 

Korte overdenking 
 
Meditatief orgelspel  
 
Uit de gemeente  
 
Voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader 
 
Slotlied 422 vers 1, 2 en 3 

     Allen gaan staan 
Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie  ‘Amen’:  Gezang 431b 
 
 
U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 
 
Orgelspel: Tempo di menuetto –  
 
 
Voor de gezinnen thuis: op www.bijbelbasics.nl. is bij 18 oktober materiaal te 
vinden voor de kinderen, passend bij de lezing van vandaag. 
 
Komende viering 
 
Zondag 25 oktober 

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 

M.m.v. Marga Melerna. Alt 
 

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. 
 
Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in Actie  
Diaconie Inter Diaconaal Fonds (IDF) Bussum 
Kerk bestemming renovatie Stiltekapel 
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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. 
 
 
Website-pagina 
www.pkn-naarden.nl 


