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Grote of Sint Vituskerk Naarden 

        27 oktober 2019  

 

Mensen verbonden met God en met elkaar 
 

Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg 

Orgel: Wybe Kooijmans  

Met medewerking van de Naarder Kring 

 

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. 

O: Goede God, u omringt ons met uw liefde.   

G: Vanuit uw Geest willen wij leven en elkaar zoeken en vinden. 

O: In elkaar en in uw wereld ontdekken wij u zelf. 

G: U die ons verrast, u die ons de andere kant laat zien. 

O: Wij prijzen uw naam. U leeft in eeuwigheid.  

G: Amen.  
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Lied 287 vers 1, 2 en 5  
 

Allen gaan zitten 
Kyriegebed 3x beantwoord met lied 301g  

 

Het gebed wordt besloten met een lofspreuk 

 

Lied: Zing voor Gods licht  

De Schriften 

Groet 

V: De Heer zij met u! 

A: Ook met u zij de Heer! 

Gebed van de zondag  

Inleiding op de dienst 

Ontmoeting & verbinding 

Wegens de herfstvakantie is er geen Kindernevendienst 

Lezing: Jeremia 14:7-9 

 
Lied: 885 vers 1 en 2  
 

Lezing: Lucas 18:9-14 

 
Lied 531 vers 1 en 3  

 

Verkondiging  

 

Orgelspel 

 

Lied 880 vers 1, 2, 3 en 4  

 
Gebeden en Gaven  

 
Uit de gemeente  

Ontmoeting & verbinding, m.m.v. de Naarder Kring                                                                       
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Lied 793 vers 1, 2 en 3  

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Orgelspel 
Kinderen komen terug uit de Kinderopvang  

 

Wegzending en zegen 
Allen gaan staan 

 
Lied 416 vers 1, 2, 4  
 
Zegen 
 
Allen: AMEN 
 
Orgelspel 
 

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 29 oktober 

Studiekring over actuele theologische onderwerpen 

O.l.v. ds. Lennart Heuvelman 

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

 

Dinsdagmiddag 29 oktober 

Zinspiratie, bijeenkomst CCIV 

Thema: Religie en Muziek   

Sprekers: Hans Roelofsen en Henk Smits 

Tijd & locatie: 14.00-16.00 uur, Apostolisch Genootschap,  

Meulewiekenlaan 49 (hoek Beatrixplantsoen), Bussum 
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Donderdagavond 31 oktober 

Kring zijn & Zin betekenisvol leven 

 
Komende zondag  

3 november 

Grote of Sint Vituskerk -10.00 uur 

Voorganger: ds. V.C. Lindenburg 

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

Muzikale Geliefdenvesper: Lux Aeterna, Morten Lauridsen  
Grote of Sint Vituskerk Naarden  

Begin november worden in onze streken al sinds eeuwen op verschillende wijzen 
de overledenen herdacht: met licht in donkerheid, met stilte of juist met muziek. 
De muzikale 'Geliefdenvesper' in de Grote Kerk sluit bij deze traditie aan. 

Op deze zondag wordt een koorwerk van de Deens-Amerikaanse componist 
Morten Lauridsen uitgevoerd door de St. Michaelscantorij uit Zwolle onder leiding 
van Toon Hagen. Organist is Wybe Kooijmans. 
Het koorwerk klonk voor het eerst op 13 april 1997 door Los Angeles Master 
Chorale. 
Over Lux Aeterna (Altijddurend Licht) schreef Lauridsen zelf: het is een intiem 
werk van stille sereniteit gecentreerd rond een universeel symbool van hoop, 
geruststelling, goedheid en schittering. 
Start om 16.00 uur. Welkom en inleiding door ds. Véronique Lindenburg.  
Na afloop, omstreeks 17.15 uur is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen 
iets te gebruiken. Van harte welkom! 
  
Lied van de maand 

Wij zijn gestart met het gebruik van een “lied van de maand” in de eredienst. 

Meer hierover in het nieuwste Kerkjournaal.  De “maand” loopt deze keer van 

zondag 20 oktober t/m zondag 24 november. We beginnen gelijk met 2 liederen 

die we al eens eerder in een dienst zongen:  lied 880 en als kinderlied lied 784, 

beide uit het Liedboek. 

 

Kunst in de Kerk 

In de Witte Kerk hangt de tentoonstelling STILTE nog tot het einde van dit 

liturgisch jaar. Vanaf Advent is er een tentoonstelling die bij de Advent en Kersttijd 

past. STILTE zijn werken van Ko van Velsen uit Almere, aquarel en olieverf. Zij 
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beelden een stil landschap uit in een subtiel kleurpalet. Vrij toegankelijk als de 

Witte Kerk open is. 

 

 

 

www.pkn-naarden.nl 

Facebook: protestantsegemeentenaarden 


