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Witte Kerk te Naarden  
Zondag 26 juni 2022 

 
 

 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
Organist: Wybe Kooijmans 
     
Orgelspel ter voorbereiding 
 
Stilte, 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: Lieve God, wij vieren vandaag 
     dat wij bij U zijn en dat U bij ons bent, 
A: we vieren dat U ons leven geeft 
     en wij iedere dag opnieuw mogen opstaan. 
O: Vandaag vieren we ook dat wij in vrede leven 
     en niet tussen oorlog en geweld, zoals veel anderen. 
A: Help ons dat ook wij de vrede bewaren, 
    dat we durven blijven geloven in het goede in ieder mens. 
O: God, help ons daarbij,  
     dat we altijd het goede in andere mensen proberen te vinden. 
A: En het ook zélf doen: vrede stichten en houden van ieder mens, 
     zoals Jezus dat ons heeft voorgeleefd. 
    Amen. 
 

Introïtuslied 601 vers 1 en 2   

         Allen gaan zitten 
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Kyriegebed 

Gloria lied 713 vers 1, 2 en 5  

 

De Schriften 
Groet 
V: De Heer zij met u! 
A:  Ook met u zij de Heer! 
 
Gebed van de zondag  
 
Lezing uit het Oude Testament: 1 Koningen 19: 19-21 

 
Lied 801 vers 1, 2 en 6  

 

Lezing uit het Evangelie:  Lucas 9: 51-62 

 

Lied 835 vers 1, 3 en 4

Overdenking 

Lied ‘De vossen hebben holen’  

Gebeden en Gaven 

Uit de gemeente 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader (allen) 

 

Heenzending en zegen 

Allen gaan staan 

Slot Psalm 150a vers 1, 3 en 4  

 
 
Heenzending en zegen, aansluitend zingen allen: AMEN 

 
Uitleidend orgelspel:  
 

Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in Actie: Binnenlands diaconaatInfo: 
www.kerkinactie.protestantsekerk.nl 
 

http://www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/
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Diaconie en Kerk  

Geven met Givt. Meer informatie vindt u op 
onze website www.pkn-naarden.nl 

Activiteiten komende week:  
Dinsdag 28 juni 
Toekomstgericht Gemeenteberaad 

‘Zoekt de vrede voor de stad’ (Jeremia 29:7) 

Gast: Egbert van der Stouw, landelijk PKN-coördinator Nieuw Kerkelijk Peil 

In dit gemeenteberaad bespreken we samen de opbrengst van de in april/mei jl. 

gevoerde gesprekken over het functioneren van onze kerkelijke gemeente. We 

benadrukken de relatie met de kernkwaliteiten van Nieuw Kerkelijk Peil (NKP). Het 

beraad is informatief en opiniërend. Het beraad is door de kerkenraad voorbereid 

in samenspraak met de werkgroep NKP. 

- Welk kompas kunnen we ontlenen aan de opbrengst voor de komende jaren 

als we een vitale gemeente willen zijn met genade als grondtoon? 

- Hoe kunnen we de kernkwaliteiten van NKP gebruiken bij het opstellen van 

het profiel van nieuwe predikant en toekomstig beleidsplan? 

Voor gemeenteleden en vrienden is er een digitale bundeling van de 

gespreksverslagen beschikbaar via Kerkelijk Bureau. Een e-mail naar 

kbprotgemnaarden@hetnet.nl is voldoende om de verslaglegging toegestuurd te 

krijgen. 

 

Donderdag 30 juni 

De Vesteviering 
De dienst wordt geleid door dhr. Toon van Dijk 
 
Komende zondag:  
3 juli Productencollecte voor de voedselbank 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. Tanja Viveen-Molenaar 
 
Website: www.pkn-naarden.nl / Facebook: protestantsegemeentenaarden 
 

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

