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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
Zondag 26 september 2021 

Thema: Kerk in vredestijd 

 
 
Predikant: ds. Véronique C. Lindenburg 
Organist  : Wybe Kooijmans   
 
Orgel: 10.00-10.15 uur 
 
Welkom door de ouderling van dienst, aansteken van het licht op tafel 

     Allen gaan staan 
Stil gebed 

Bemoediging en groet: 

Onze helper is God,  
de Schepper van hemel en aarde  
de Warmhartige, de Eeuwige,  
samen met Jezus onze Heer  
door de Heilige Geest. 
 
Drempelgebed  

     Allen gaan zitten 
Lied 690 vers 1, 2, 3 en 4  
 

Gebed 

Inleiding op de dienst  
 
Lezing: Psalm 19: 8-10  
 
Lied 970 vers 1, 2, 3, 4 en 5 
 
Lezing Jakobus, 4:10-12 + 13-17 
 
Korte overdenking 
   
Stilte 
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Lied 969 vers 1, 2, 3 en 4  

 

Uit de gemeente  
 

Muziek: Meditatie over Psalm 19 - Wybe Kooijmans 

 

Dankgebed, stil gebed, voorbeden en Onze Vader 

 Allen gaan staan 
 

Lied van de maand september: 'De vrede die van God uitgaat' vers 1, 2 en 3  

Zegen, beantwoord met gezongen amen 
 
Muziek tijdens het verlaten van de kerk 

N.B.:  Wanneer direct geciteerd wordt, wordt dit aangegeven. 

Na de dienst is er gelegenheid u te laten 
informeren over de Kerk-app, zie 
Kerkjournaal blz. 28. 

 
Uitgangscollecte is bestemd voor: 

Protestantse Kerk,  
Zending, Vrede Israël/Palestina Info: www.kerkinactie.protestantsekerk.nl 

Diaconie en Kerk  

Geven met Givt.  
Meer informatie vindt u op onze website www.pkn-naarden.nl 
 
Activiteit deze week: 
Donderdag 30 september 

Zinspiratie, bijeenkomst CCIV 

Spreker: Jona Lenderink  

Thema: Gescheiden wegen van jodendom en christendom 

Tijd & locatie: 20.00 uur, Mariakerk de Sloep, Bussum 

Aanmelden is verplicht, zie ook onze website/agenda 
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Komende zondag:   
3 oktober 
Grote of Sint Vituskerk - 10.15 uur 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
m.m.v. de Naarder cantorij o.l.v. Ike Wolters 
 
De corona-preventie is een nieuwe fase ingegaan.  

De basisregel ‘verplicht 1.5 meter afstand houden’ is vanaf zaterdag 25 september 

jl. veranderd in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in 

kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. 

Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: 

afstand houden. Het advies geldt vooralsnog tot 1 november a.s. 

 We volgen van harte het advies om voor het bijwonen van kerkdiensten 
geen coronatoegangsbewijs te vragen.  

 We zijn blij dat er een einde is gekomen aan de registratieplicht en gaan 
stoppen met het vooraf melden van de aanwezigheid bij kerkdiensten via 
de Scipio-app of via een telefonische reservering.   

 Hoewel het niet verplicht is: we handhaven veiligheidshalve de 1 ½ meter 
afstand en houden daar rekening mee bij de opstelling van stoelen.  

 We zien tenminste tot 1 november a.s. af van koffie-/theedrinken na de 
kerkdienst.  

 
Website-pagina www.pkn-naarden.nl  facebook protestantsegemeentenaarden 
 
 
 

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

