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Grote of Sint Vituskerk  Naarden 
Zondag 21 maart  5e zondag in de 40-dagentijd 
 
‘Judica’ – ‘Doe mij recht, God’ (n.a.v. psalm 43) 

 
Dienst waarin we stilstaan bij het 12,5-jarig jubileum 

van ds. Lennart Heuvelman in Naarden. 
 

Predikant: ds. Lennart Heuvelman 
Organist:  Wybe Kooijmans 
Violist: Mary-Ann Eessaar 
Zang:  Ike Wolters, cantrix 
 
   
Muziek voorafgaand aan de dienst, orgel en viool 
 
Begroeting door de ouderling van dienst, aansteken van de kaarsen 
 

Allen gaan staan 
 
Bemoediging en drempelgebed  
 
V: Onze hulp is de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw is tot in eeuwigheid 
G: en niet loslaat wat zijn hand begon. 
V: Uw kerk heten wij, God, uw volk onderweg, 
     met een geschiedenis, een lang verleden van licht en donker, 
     van twijfel en opstaan, 
     van koesteren van het verleden en verlangen naar de toekomst. 
G: Maak ons tot geloofwaardige getuigen 
     die opkomen voor het leven en menswaardigheid 
     en openstaan voor uw rijk van liefde en vrede. 
     Amen. 
 

Allen gaan zitten 
 
 
Gezang 601 vers 1 en 2  
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Groet 

V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
 
Evangelielezing:  Johannes 12: 20-33  
 

Muziek orgel en viool 

Verkondiging 

Muziek orgel en viool 

Gezang 845 vers 1, 2 en 3  

Uit de gemeente 
 
Gebeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 
Onze Vader, die in de hemelen zijt; 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, 
alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
in der eeuwigheid. 
Amen. 
 
Slotlied 657 vers 1, 2 en 4   
 

Allen gaan staan 
 
Zegen, met door orgel gespeeld ‘Amen’ Gezang 431b  
 
Orgelmuziek tijdens het verlaten van de kerk 
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U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 
 
Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in actie:   
Binnenlands diaconaat Nederland 
 
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 
 
Komende vieringen 

Vanavond  
Zondag 21 maart Vesper m.m.v. 2 solisten 
Grote of Sint Vituskerk 19.30 uur 
Voorganger: mw. Agaath Schilder- Verhoef 
 
Zondag 28 maart Palmzondag 
Witte Kerk -10.15 uur 
Voorganger: ds. Marnix van der Sijs 
 
Zondag 28 maart Vesper * 
RK St. Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: Kapelaan Mikel Palic 
 
 
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 St. Vituskerk, 
kunnen zich alleen per e-mail opgeven voor de vieringen die aldaar plaatsvinden. 

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


4 

 

(sintvitusnaarden@outlook.com) 
 

Activiteiten deze week 
Dinsdag 23 maart  
Studiekring over actuele theologische onderwerpen  
O.l.v: ds. Lennart Heuvelman 
Tijd & locatie 10.00 uur,  Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15  
 
 
Woensdag 24 maart 
De Naarder Kring online om 20.00 uur 
Voor meer informatie kunt u mailen met veronique.lindenburg@pkn-naarden.nl 
 
Donderdag 25 maart 
Online college en online nagesprek om 14.00 uur 
Voor meer informatie kunt u mailen met veronique.lindenburg@pkn-naarden.nl 
 
 
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). 
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 
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