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Grote of Sint Vituskerk Kerk Naarden 
        Zondag 29 november 2020 
 

Eerste zondag van advent 
 

“Laten we beginnen”  
 

Voorganger: ds. Marnix van der Sijs 
Organist: Wybe Kooijmans 
Solist: Mary-Ann Eessaar (viool) 
Vijf zangers uit de gemeente 
 

Vioolsolo: : Uit 'Suite für Violine und Orgel' opus 166  
                      - Praeludium 
                      - Canzone 
 
Welkom, aansteken van de eerste adventskaars 

           Allen gaan staan 
Bemoediging, groet en drempelgebed  
v. Onze hulp is de naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. die trouw is tot in eeuwigheid 
a. EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
v. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God 
 de Vader en van Jezus Christus, onze Heer. 
 
Psalm 25 vers 1 en 2 door zanggroep gezongen 
 

        Allen gaan zitten 
 

Kyriegebed, met als responsie Lied 301k door voorganger en zanggroep gezongen 
 
Lezing: Marcus 13: 33 – 37 
 
Vioolsolo: Berceuse  
 
Preek 
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Lied 751 door zanggroep gezongen  
 
 

Voorbeden, de voorganger zingt de responsie uit Taizé als refrein: 
 
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 eeuwigheid. 
Amen. 
 
Lied 439 vers 1 en 3 door zanggroep gezongen  

     Allen gaan staan 
 
Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie  ‘Amen’:  Gezang 431b  
 
U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 
 
Vioolsolo: Vocalise  
 
Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in Actie  
Diaconie Kerstpakketten actie 2020 
Kerk bestemming renovatie Stiltekapel 
 
Vanavond Vesper 
Grote of Sint Vituskerk -19.30 uur 
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman  
m.m.v. deel van de Naarder cantorij o.lv. Ike Wolters 
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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 

40 jaar Cantorij 

Ieder die de cantorij een warm hart toedraagt, roepen we op om financieel bij te 
dragen aan een jubileumkado. De actie richt zich op vervanging van de piano in de 
Witte Kerk. Bijdragen kan via de QR code van GIVT, een collectemiddel dat onze 
diaconie recent in gebruik heeft genomen. U kunt ook uw bijdrage overmaken op 
het bankrekeningnummer van de diaconie NL22RABO0373738331 onder 
vermelding van bijdrage kado cantorij. 

Kerstpakkettenactie2020  

Ook dit jaar worden er weersponsors gezocht om kerstpakketten uit te delen aan 
de minderbedeelde ouderen en arme kinderen van 5 kleine Hongaarse dorpen. 
Doet u mee? Stort dan uw bijdrage op IBAN nummer NL07RABO0383720095t.n.v. 
Stichting Poorters van Naarden o.v.v. “Kerstpakket 2020”. 

 
‘Zingen door gemeenteleden’ 
Als de cantorij niet zingt dat vormen we een zanggroepje van 5 gemeenteleden die 
samen liedteksten uit de liturgie zingen. We starten daar zondag mee. Wie mee 
wil doen kan zich aanmelden bij Lennart, Jacqueline of Wil. 
 
Activiteit komende week:  
Woensdag 2 december: Songs en Silence viering in de Wilhelminakerk.  
Korte viering in de stijl van Taizé met meditatieve muziek, liederen, stilte en 
gebed.  
Thema: "een klein lichtje op weg naar kerst".  
Aanvang: 20:00 uur. Kerk open vanaf 19:30.  
Registratie graag vooraf via www.pg-bussum.nl, of via mail aan abkuijp@xs4all.nl. 
Aanmelding ter plekke ook mogelijk voor zover er nog plaats is. Van harte welkom! 
 

http://www.pg-bussum.nl/
mailto:abkuijp@xs4all.nl
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Donderdagmiddag 3 december a.s. nodigen wij u uit om naar de Witte Kerk te 
komen om naar aanleiding van de schuldbelijdenis met elkaar in gesprek te gaan 
over persoonlijke ervaringen en ook over de vraag wat we kunnen doen om breed 
het verzet tegen uitsluiting van mensen te mobiliseren. Meer informatie vindt u in 
het kerkjournaal. 
Aanmelding voor deelname aan deze ontmoeting die start om 15.00. uur loopt via 
onze predikanten. 
 
Komende vieringen: 
Zondag 6 december 2e advent 
Grote of Sint Vituskerk -10.15 uur 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman  
 
Zondag 6 december 2e adventsvesper 
Grote of Sint Vituskerk –19.30 uur 
Voorganger: ds. Marnix van der Sijs 
 
Zondag 13 december 3e advent 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. Marnix van der Sijs 
 
Zondag 13 december 3e adventsvesper 
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: ds. Tanja Viveen-Molenaar 
 
Zondag 20 december 4e advent 
Grote of Sint Vituskerk -10.15 uur 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman  
 
Zondag 20 december, Volkskerstzang gaat dit jaar niet door 
 
Vrijdag 25 december Kerstmorgen 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. Marnix van der Sijs 
 
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. 
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Website-pagina www.pkn-naarden.nl 


