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Grote of Sint Vituskerk Naarden 

2 juni 2019  

7e zondag van Pasen – natuur & klimaat 
 

 

 

Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg 

Orgel: Wybe Kooijmans  

 

Orgelspel  

 

Stilte van bezoekers, 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  

     die hemel en aarde gemaakt heeft,   

G: die ons leven geeft in overvloed,  

     die ons iedere dag opnieuw met licht verrast. 

O: Goede God, u hebt ons uw schepping toevertrouwd. 

G: Dat ons hart en onze handen doen  

     en laten waar u op hoopt, 

O: dat uw liefde de wereld doorgaat, 

G: uw schepping gekoesterd wordt tot in eeuwigheid.  

     Amen.  
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Psalm 97 vers 1, 5 en 6 

Allen gaan zitten 

 

Kyriegebed 3x beantwoord met lied 301g  

 

Het gebed wordt besloten met een lofspreuk 

 

Lied 162 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6  

De Schriften 

 

Groet 

V: De Heer zij met u! 

A: Ook met u zij de Heer! 

Gebed van de zondag 

Inleiding op de dienst en aandacht voor de kinderen 

 

Lied 344 vers 1, 2 en 3  

 

Kinderen gaan naar de Kindernevendienst  

Lezing:  Psalm 8 

 

Lied 256 3x  

 

Lezing: Johannes 14:15-21 

 

Lied 304 vers 1, 2 en 3  
 

Verkondiging  

 

Orgelspel 

 

Lied 422 vers 1, 2 en 3 

 

Gedicht, gelezen door diakenen   

 

Kinderen komen terug uit de nevendienst en kinderopvang 
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Gebeden en Gaven 

 

Uit de gemeente 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 

Orgelspel 

 

Wegzending en zegen 

Allen gaan staan 

Lied 425  

 

Zegen 

Allen: AMEN 

Orgelspel 

 

Van de zon leren te verwarmen                

Van de zon leren te verwarmen, 

van de wolken leren licht te zweven, 

van de wind leren een zetje te geven, 

van de vogels leren hoogte te winnen, 

van de bomen leren standvastig te zijn. 

Van de bloemen het stralen leren, 

van de stenen het stilliggen leren, 

van de struiken in de lente vernieuwing leren, 

van de bladeren in de herfst laten vallen leren, 

van de stroom de hartstocht leren. 

Van de regen leren zich uit te laten stromen, 

van de aarde leren moederlijk te zijn, 

van de maan leren zichzelf te veranderen, 

van de sterren leren en van de velen te zijn, 

van de seizoenen leren, dat het leven steeds opnieuw begint. 
Ute Latendorf (Uit: Peter Müller, De weg van mijn verlangen. Een spirituele pelgrimsgids, 

Baarn: Forte /Averbode, 2011)  
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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: Voedselbank Naarden, Bussum, Hilversumse Meent 
  
Activiteiten deze week: 

Dinsdagmorgen 4 juni 

Studiekring over actuele theologische onderwerpen 

O.l.v. ds. Lennart Heuvelman 

Tijd & locatie: 10.00-11.30 uur, Annacentrum, St Annastraat 5, Naarden 

 

Dinsdagavond 4 juni 

Meditatie Houd je van actieve spiritualiteit?! 

O.l.v. Paul Eykenduyn 

Tijd & locatie: 20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15 

Wil je een keer een bijzondere meditatie-oefening meemaken, stuur dan een mail 

aan paul.eykenduyn@xs4all.nl (zie ook www.pkn-naarden Agenda)  

 

Donderdagmorgen 6 juni 

De Veste-viering/Bijbelkring 

O.l.v. Toon van Dijk 

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

 

Donderdagavond 6 juni 

Gesprekskring Film & Religie  

Tijd & locatie: 19.45 uur inloop 20.00 uur start, Annacentrum, st. Annastraat 5 

Graag aanmelden via email l.j.t.heuvelman@gmail.com 

 

Komende zondagen 

9 juni Pinksteren 

Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 

Voorgangers: ds. L.J.Th. Heuvelman en ds. V.C. Lindenburg 

M.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters 

 

16 juni  

Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 

mailto:paul.eykenduyn@xs4all.nl
http://www.pkn-naarden/
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Voorganger: ds. V.C. Lindenburg 

M.m.v. Kinderkoor Jong Holland uit Huizen  

 

 

www.pkn-naarden.nl 

Facebook: protestantsegemeentenaarden 


