Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 28 oktober 2018
Zesde zondag van de herfst
Voorganger: Dr. Jan Peter Schouten
Orgel: Wybe Kooijmans

Orgelspel: Bewerking van Psalm 138 Stilte, 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,
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
O: God, met vreugde komen wij in dit huis
waar wij uw aanwezigheid beleven.
G: Verbind ons dan met elkaar
dat wij eendrachtig voor U staan.
O: En laat ons allen opleven
in uw lichtkring.
G: Amen.
Psalm 138 vers 1 en 4
Allen gaan zitten
Kyriegebed
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afgewisseld met lied 301a
Lied 864 vers 1 en 5
De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag
Kinderen gaan naar de nevendienst
1e lezing: Jesaja 59: 9b-19
Lied 755 vers 1 en 2
2e lezing: Marcus 10: 46-52
Lied 534 vers 1, 2, 3 en 4
Verkondiging
Orgelspel: Chorale prelude on 'London new'
Lied 943 vers 1, 4 en 6
Kinderen komen terug uit de nevendienst en kinderopvang
Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader (allen)
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel: Bewerking van lied 919
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Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Slotlied 919 vers 1, 2 en 4
Heenzending en zegen, aansluitend zingen allen: Amen
Orgelspel: Bewerking van lied 755 - Wybe Kooijmans
Uitgangscollecte: Kerk in Actie Hervormingsdag (Oekraïne)
De kerk als goede buur. In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de
economische crisis en het militaire conflict in het oosten van het land. Veel
gezinnen moeten rondkomen van minder dan €50 per maand. Een sociaal
vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen
in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het
project 'De Goede Buur' stimuleert en helpt de Wiv Education Foundation (LEF)
lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor
kinderen uit arme gezinnen. LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en
gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft in
verandering. De opbrengst van deze Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt
om 120 vrijwilligers van acht lokale kerken die zoeken naar vernieuwing te
begeleiden om sociale initiatieven op te zetten.
Info: www.kerkinactie.nl/hervormingsdag.
Activiteiten deze week:
Dinsdagavond 30 oktober 2018
Naarderkring
o.l.v. ds. Véronique Lindenburg
De Naarder Kring wordt bezocht door mensen tussen 40-60 jaar.
We ontmoeten elkaar en spreken over een Bijbels of actueel thema.
We zijn flexibel, je verplicht je niet iedere keer te komen.
Tijd & locatie: 20.00 uur, pastorie Koningin Wilhelminalaan 50
Aanmelding niet nodig, wel gewenst, via vclindenburg@gmail.com.
Donderdagmorgen 1 november 2018
De Veste-viering/Bijbelkring, viering Heilig Avondmaal
o.l.v. ds. Véronique Lindenburg
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Tijd & locatie: 10.00-11.00 uur, Zaal naast het restaurant in De Veste
Deze bijeenkomst is allereerst bedoeld voor bewoners van De Veste, de Basteien
en De Schans. Ook mensen van buiten zijn welkom, inclusief nieuwe vrijwilligers graag eerst contact opnemen met Joke Tensen

Oogstdienst
4 november Grote Kerk.
Zoals altijd worden er na de dienst bakjes met fruit naar onze zieke en oudere
gemeenteleden gebracht. Graag ontvangen we hiervoor vers fruit (geen zacht
fruit), kleine blikjes fruit of een financiële bijdrage.
Op zaterdag 3 november kunt u uw bijdrage afleveren in de Grote Kerk, ingang
Sint Annastraat tussen 9.30 en 11.30 uur. We hopen, dat u ons weer wilt helpen
bij het wegbrengen. Adressen kunt u uitkiezen na de dienst.
Namens de diaconie, Nel Zuurveen en Marijke Lijesen
Samen Soepen
De diaconie gaat op zaterdag 3 november voor de 2de keer aan de soep. Na
Ministerpark/Fortlanden verhuizen we de soepgamellen nu naar Vierhoven en
Oranje Nassaupark Noord. Daar hopen we weer veel mensen enthousiast te
krijgen om elkaar mee te nemen voor een paar plezierige uurtjes van
kennismaking en gezelligheid met soep, een broodje en een hapje + drankje.
De eerste Buurtsoep heeft 150 bezoekers getrokken en werd voor iedereen een
onverwacht succes.
Wij ontvingen zeker zo'n 20 positieve reacties met daarbij de eerste vrijwilligers uit
de wijk zelf voor een volgende editie. Ook alle winkeliers (Mackaylaan) waren zeer
tevreden.
We hopen dit opnieuw te mogen realiseren. Woont u dus in deze wijken, noteer
dan 3 november van 16.00-18.00 uur a.s. alvast in uw agenda. Om langs te komen
met uw buren of zelfs misschien om mee te helpen met opbouwen, broodjes
smeren en een glaasje schenken. Vanzelfsprekend houden we u verder op de
hoogte aan de Diaconietafel, in het Kerkjournaal en op de website!
Heeft u ideeën hoe en waar we ook volgend jaar Buurtsoepen kunnen organiseren,
laat het ons weten. Omzien naar elkaar begint toch gewoon in je eigen straat!
Het Samen Soepen team,
André Bauke Kuijper, Karin Kuijper-Bouwmeester en Paul Eykenduyn
samensoepen@gmail.com
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Komende zondag
4 november 2018 Productencollecte Voedselbank
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. Véronique Lindenburg

Geliefdenvesper m.m.v. Choral Voices o.l.v. Daniel Rouwkema
Begin november worden in onze streken als sinds eeuwen de overledenen
herdacht. Op heel verschillende wijze: met licht in donkerheid, met stilte of juist
met muziek. Als Protestantse Gemeente te Naarden sluiten wij bij deze traditie
aan, met een 'Geliefdenvesper', voor wie een geliefde dierbare moet missen. Een
muzikale vesper, waarin Choral Voices o.l.v. Daniel Rouwkema het Requiem van
John Rutter uitvoeren, tezamen met enkele instrumentalisten.
De geliefdenvesper wordt gehouden op zondagmiddag 4 november om 16.00 uur
in de Grote Kerk te Naarden (de deur onder de toren is open vanaf 15.30) en zal
duren tot ongeveer 17.00 uur.
Na de vesper bent u nog van harte welkom voor ontmoeting met elkaar.
Het welkom zal worden uitgesproken door ds.Lennart Heuvelman.
De Protestantse Gemeente te Naarden nodigt u van harte uit de geliefdenvesper
bij te wonen.
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Bent u gast of bent u nieuw in onze gemeente?
Of wilt u in contact komen met een predikant of
pastoraal medewerker?
Vul dan deze ”bon” in en doe hem in de collectezak!
Of stuur een e-mail naar kbprotgemnaarden@hetnet.nl
Er zal dan zo spoedig mogelijk op gereageerd worden.
Naam:
Tel:
Adres:
E-mail:
Uiteraard kunnen ook regelmatige kerkgangers reageren.

www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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