
1 

 

Grote of Sint Vituskerk te Naarden  
          Zondag 8 mei 2022 
 
         4e zondag van Pasen, ‘jubilate’ 

 

Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
Organist: Wybe Kooijmans 
     

Voorbereiding 
 
Orgelspel ter voorbereiding 
 
Stilte 
 
Begroeting door de ouderling van dienst, ontsteken van het licht op de tafel 
 

De gemeente gaat staan 
 
Bemoediging, groet  en drempelgebed 
 
V: Onze hulp is de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Wees hier aanwezig, Heer, in uw gemeente 
 die in benauwdheid U verwacht. 
 Kom ons bevrijden en maak haar 
 tot een huis van verzoening. 
G: Licht van de wereld kom tot ons 
V: Maak de gemeente een schuilplaats  

voor groten en kleinen, 
 een werkplaats van vrede en recht, 
 een voorhof van ruimte en rust. 
G: Licht van de wereld kom tot ons 
V: Wees hier aanwezig Heer in uw gemeente 
 kom toch in de warrige wereld 

vaak zo leeg aan geest en gevoel, 
 geef haar niet prijs aan zichzelf 
G: Licht van de wereld kom tot ons 
 Amen 
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Introïtuspsalm 100 vers 1, 2 en 4           
De gemeente gaat zitten 

Kyrie-gebed 
 
Gloria lied 652 vers 1, 2, 3 en 4 

 
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:  Numeri 27: 12-23 
 

Lied 362 vers 1 en 3  
 

 
Lezing uit het evangelie:  Johannes 10: 22-30 
 
Lied 645 vers 1, 4 en 6 

Verkondiging 
 
Orgelspel ter meditatie 
 

Gebeden en gaven 
 
Uit de gemeente 
 
Gebeden, stil gebed en 'Onze Vader' 
 
Aandacht voor de collecte 

Heenzending en Zegen 
 

         De gemeente gaat staan 
 
Slotlied:  lied 47 uit ‘het liefste lied van overzee 1’ vers 1, 2, 5 en 6  
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Zegen, allen gezongen ‘Amen’ 
 
Uitleidend orgelspel 
 
Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in Actie, Noodhulp  Nigeria  
Info: www.kerkinactie.protestantsekerk.nl 
 
Diaconie en Kerk  
 
Geven met Givt. Meer informatie vindt u op 
onze website www.pkn-naarden.nl 
 
 
Activiteiten deze week: 
Dinsdag 10 mei 2022  
Zinspiratie Jubileumlezing  
Thema: De inclusieve samenleving en de rol van de kerk 
Spreker: Wielie Elhorst  
Tijd & locatie: 20.00 uur, Majellakapel, Iepenlaan 26, Bussum  
 
Woensdag 11 mei 2022  
Kring Zijn & Zin, Betekenisvol leven 
Voor informatie: email: arwout@hotmail.com 
 
Donderdag 12 mei 
De Veste-viering 
De dienst wordt geleid door dhr. Toon van Dijk 

Donderdag 12 mei 
Gesprekskring Film & Religie  
Tijd & locatie: 20.00 uur Annacentrum, St. Annastraat 5  
Aanmelding graag via email: l.j.t.heuvelman@gmail.com 
 
Donderdag 12 mei 2022  
Zinspiratie Bijeenkomst CCIV 
Thema: Schubert en Goethe 
Spreker: Wim Dooge 
Tijd & locatie: 20.00 uur, Tindall Villa, Nieuwe ´s Gravelandseweg 21, Bussum 
  
 Komende zondag  

http://www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/
mailto:arwout@hotmail.com
mailto:l.j.t.heuvelman@gmail.com
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15 mei 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 

Gesprekken met duo’s uit de kerkenraad 

Graag herhalen we ook hier de uitnodiging om deel te nemen aan gesprekken over 

het functioneren van onze kerkelijke gemeente.  

De tweede ronde van gesprekken is op 2 mei jl. gestart en loopt tot 14 mei a.s. De 

gesprekken concentreren zich in de komende week op 10, 11, 12 en 13 mei a.s.  De 

gesprekken vinden plaats in de Witte Kerk of als dat gewenst is in de eigen 

thuisomgeving.  Gelet op de waardevolle eerste gespreksronde nodigen wij u/jou uit 

mee te doen en in gesprek te gaan. 

Een afspraak naar eigen voorkeur is zo gemaakt, via   

- Jacqueline Geukes-Bruin, fgeukes@casema.nl of m 06 25339617 

- Hilleke van Dijk, hilleke@landsaatadvies.nl of m 06 14055011 

- Janske de Meijer, beensjj@ziggo.nl of m 06 12181266 

- Wil de Vries-Kempes, wilvrieskempes@gmail.com of m 06 31961763. 

 

Inspiratiefestival op zaterdag 4 juni 2022 in Heiloo 

Ds. Peter Verhoeff liet ons weten dat het programma voor het Inspiratiefestival van 

de Classis Noord-Holland op zaterdag 4 juni 2022 rond is. De locatie is de 

Cultuurkoepel in Heiloo, Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo.  

Er is plek voor 3 deelnemers per kerkelijke gemeente.  

Deelname is gratis. Er wordt koffie, thee, een lunch en een drankje na afloop 

aangeboden. Dit festival staat in het teken van ‘Toekomstgericht kerk-zijn’.  

PROGRAMMA – KORT OVERZICHT 

09:00-10:00 Ontvangst  

10:00-10:50 Opening door dr. René de Reuver,  

scriba van de Protestantse Kerk in Nederland 

11:00-16:00 Keuze uit vijf thema’s 

- Thema ‘Bestuurskracht’  

- Thema ‘Levend Geloof’ 

- Thema ‘Generaties in de kerk’  

- Thema ‘Duurzame Kerk’ 

mailto:fgeukes@casema.nl
mailto:hilleke@landsaatadvies.nl
mailto:beensjj@ziggo.nl
mailto:wilvrieskempes@gmail.com
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- Thema ‘Kerkelijk Erfgoed, bestemming en herbestemming’ 

16:00 – 16:30 Afsluiting met o.a. humorvolle en kritische samenvatting  

van de dag 

16:30 – 17:30 Napraten met drankje. 

Belangstelling voor deelname aan dit festival? Laat het voor 14 mei a.s. weten via 

onze scriba Jacqueline Geukes. 

 
Website: www.pkn-naarden.nl / Facebook: protestantsegemeentenaarden 

 

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

