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Grote of Sint Vituskerk Kerk Naarden 
 

       Zondag 4 oktober 2020 

 
 

 
Predikant: ds. Lennart Heuvelman 
Organist:  Wybe Kooijmans 
Violiste: Mary-Ann Eessaar 

 
 

10.00-10.15 muziek orgel en viool 
 

Welkom, aansteken van het licht op tafel 

 
     Allen gaan staan 

 
Bemoediging en groet, drempelgebed  
 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: U die trouw bent en blijft en ons omringt met uw liefde, 
G: wijs ons de weg van trouw en liefde, dat wij die gaan. 
V: Bevrijd ons van alles wat daartegen indruist 

en geef ons goede moed 
G: om de weg te gaan die U ons wijst, door de twijfel heen. 
V: Vergeef ons dwalen, houdt ons dichtbij U. 
G: En houdt ons de hand boven het hoofd 

om ons te beschermen, 
 om ons te zegenen, met uw licht en met uw vrede. 
 Amen. 
 

     Allen gaan zitten 
 
 
Psalm 84 vers 1 en 2  

 
Lezing: Matteüs 21: 33-43   
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Stilte en muziek orgel en viool 
 
Korte overdenking 
 
Stilte en muziek orgel en viool 
 
Uit de gemeente  
 
Voorbeden, 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. 

 
Gezang 984 vers 1, 3 en 6   

     Allen gaan staan 
 
Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie  ‘Amen’:  Gezang 431b  
 

 
Orgelspel & viool 

U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 
 

Korte vieringen op zondagen omlijst door muziek 
 
Zondag 11 oktober 
Voorganger: ds. P.C. Barnard, Blaricum 
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Zondag 18 oktober  
Voorganger: ds. F.A.H.A. de Kok, Harderwijk 
M.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters 
 

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. 
 
Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in Actie  
Diaconie Inter Diaconaal Fonds (IDF) Bussum 
Kerk bestemming renovatie Stiltekapel 
 
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. 
 
Activiteit komende week: 
Woensdag 7 oktober:  
Songs en Silence viering in de 
Wilhelminakerk.  
Korte viering in de stijl van Taizé 
met meditatieve muziek, liederen, 
stilte en gebed.  
Tijd & locatie: 20:00 uur, kerk open 
vanaf 19:30 uur, Wilhelminakerk, Bussum 
Registratie graag vooraf via www.pg-bussum.nl 
Aanmelding ter plekke ook mogelijk. Van harte welkom! 
 
Website-pagina www.pkn-naarden.nl 

http://www.pg-bussum.nl/

