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Grote of Sint Vituskerk Naarden 

21 februari 2021 

1e zondag 40-dagentijd, 'Invocabit' 

 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 

Orgel: Wybe Kooijmans 

Piano en zang: Ike Wolters 

  

Orgelspel 
 

Welkom, aansteken van de kaarsen terwijl het orgel en piano spelen: 

 

‘Veertig dagen nog tot Pasen’  

Allen gaan staan 

Bemoediging en groet 

 

Gezongen drempelgebed, door Ike Wolters  

Allen gaan zitten 

Psalm 91 vers 1 en 2  

Groet 

 

V: De Heer zij met u! 

A: Ook met u zij de Heer! 

 

Lezing uit het Oude Testament:  Genesis 9: 8-17 

 

Gezongen evangelielezing: Marcus 1: 12-15, lied 539  
 

Overdenking 

Stilte en orgelspel 
 
Lied 538 vers 1 en 4

Uit de gemeente 

Voorbeden,  stil gebed en ‘Onze Vader’ 
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Lied 91a vers 1, 2 en 3  

           Allen gaan staan 

 

Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie 'Amen' Lied 431b 

 

 

Muziek tijdens het verlaten van de kerk 

 

U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 
 
 

Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in actie 
Werelddiaconaat Moldavie 40 dagentijd 

Diaconie en Kerk  

 
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 

 

 

Activiteiten deze week: 
Woensdag 24 februari  
De Naarder Kring online om 20.00 uur 
Voor meer informatie kunt u mailen met veronique.lindenburg@pkn-naarden.nl 
 
Donderdag 25 februari 
Online college en online nagesprek om 14.00 uur 
Voor meer informatie kunt u mailen met veronique.lindenburg@pkn-naarden.nl 
 
 

mailto:veronique.lindenburg@pkn-naarden.nl
mailto:veronique.lindenburg@pkn-naarden.nl
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Komende vieringen:  
Vanavond Vesper  
Grote of Sint Vituskerk 19.30 uur 
Voorganger: ds. Tanja Viveen-Molenaar 
 
Zondag 28 februari 
Grote of Sint Vituskerk 10.15 uur 
Voorganger: ds. Petra Barnard uit Blaricum 
 
Zondag 28 Februari Vesper * 
RK. St. Vituskerk 19.30 uur 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
 
Zondag 7 maart 
Grote of Sint Vituskerk -10.15 uur 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
 
Zondag 7 maart Vesper * 
R.K. St. Vituskerk 19.30 uur 
Pastoor Carlos Fabril 

  

Vergeet u zich niet aan te melden voor de komende vieringen 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. 

 
* Belangstellenden voor een van de vespervieringen in de RK- kerk, kunnen zich 
per e-mail opgeven voor de vieringen die aldaar plaatsvinden. 
(sintvitusnaarden@outlook.com) 
 
 
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.  
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). 

http://www.pkn-naarden.nl/
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Het idee is ontleend aan de Veertigdagenkalender 2021 van de Protestantse kerk 
in Nederland. 
Op de site vindt u ook nieuwe vlogs over uiteenlopende thema’s. 
Ga eens kijken! 
 

Website-pagina www.pkn-naarden.nl   

facebook protestantsegemeentenaarden 

 

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

