Grote of Sint Vituskerk Naarden
1 november 2020
Allerheiligen
Voorganger: ds. A. Sneep uit Amstelveen
Orgel: Wybe Kooijmans
Met medewerking van (deel van de) cantorij o.l.v. Ike Wolters

10.00-10.15 orgelspel: Triosonate I
Welkom, aansteken van de kaarsen terwijl de cantorij zingt
Allen gaan staan
Bemoediging en groet, drempelgebed
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
G: hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Hoor ons aan, eeuwige God
G: hoor naar ons bidden
V: Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt,
G: blijf ons niet verborgen.
V: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.
G: Gij, Heer, vergeef ons.
V: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw,
G: geef ons genade.
V: Breng ons in het reine met U en met elkaar.
G: Zegen ons met vrede en laat lichten Uw aangezicht. Amen
Allen gaan zitten
Psalm 138 vers 1 en 2 gespeeld door het orgel of afwisselend cantorij
Lezing: Mattheüs 5 : 1 - 12
Stilte, Cantorij zingt “Lead me Lord”
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Korte overdenking
Stilte en orgelspel: Siciliano
Uit de gemeente
Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader
Lied 756 vers 1 t/m 5 door de cantorij
Allen gaan staan
Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie 'Amen' Lied 431b

U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten.
Muziek orgel: Choral song
Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in Actie
Diaconie Inter Diaconaal Fonds (IDF) Bussum
Kerk bestemming renovatie Stiltekapel
CANTORIJ GEFELICITEERD
Als een loper leggen we het toetsenbord van
de piano uit om jullie te feliciteren met het
vierde lustrum.
Het liefst zouden we jullie uit volle borst een
welgemeend HOERA toezingen en dan
luisteren naar jullie muzikale antwoord. Het
loopt momenteel allemaal anders door
coronaperikelen. Samen zingen kan maar heel beperkt. Jullie lustrum willen we
niet zomaar laten passeren.
We starten vanuit de kerkenraad in de novembermaand een actie om elkaar op
te roepen financieel bij te dragen aan vervanging van de piano in de Witte Kerk.
Een expert stelde vast dat die piano zijn beste tijd echt heeft gehad. Daarom bij
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deze een oproep aan ieder
die de cantorij een warm
hart toedraagt en wil
feliciteren om bij te dragen
aan dit kado. Het meest
eenvoudig kan dit via de
QR code van GIVT, een
collectemiddel dat onze
diaconie recent in gebruik
heeft genomen.
Geven met Givt.
Meer informatie vindt u op onze website.
Ook de Oogstdienst: anders dan anders.
De Oogstdienst wordt dit jaar op zondag 8 november gehouden.
I.v.m. de coronapandemie zamelen we deze keer geen verse producten in
zoals fruit, groenten, bloemen en plantjes, maar alleen verpakte, houdbare
levensmiddelen. De opbrengst is bestemd voor de voedselbank. Uit ons contact
blijkt, dat men heel blij is met ons initiatief. Er is in deze tijd nog meer behoefte
aan producten dan normaal, omdat er minder binnenkomt en meer mensen
genoodzaakt zijn er gebruik van te maken. Gezien het geringe aantal mensen,
dat de dienst mag bijwonen, kunt u naast zondag 8 november ook op zondag 1
november en zondag 15 november uw producten inleveren bij de hoofdingang
onder de toren. We hopen op een mooie opbrengst.
Namens de diaconie hartelijk dank bij voorbaat.
Nel Zuurveen en Marijke Lijesen.
Activiteiten komende week:
Woensdag 4 november
Songs en Silence viering in de Wilhelminakerk.
Korte viering in de stijl van Taizé met meditatieve muziek, liederen, stilte en
gebed. Deze viering zal een gedachtenis viering zijn met mogelijkheid - in
aansluiting op Allerzielen - onze geliefden te gedenken.
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!
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Komende viering:
Zondag 8 november
Grote of Sint Vituskerk -10.00 uur
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman
Vergeet u zich niet aan te melden voor de komende vieringen liefst via de scipioapp of anders via Hilleke van Dijk bereikbaar op woensdag of donderdagavond
tussen 19.00-20.00 uur telefoonnummer 06-14055011. Alvast hartelijk dank.
Website-pagina www.pkn-naarden.nl
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