Grote of Sint Vituskerk Naarden
10 februari 2019
‘Gemeente zijn’
Voorganger: ds. P.C.Barnard
Orgel: Wybe Kooijmans
Hobo: Mariette Anceaux

Orgelspel: Andante – Presto (Concerto in d)
Stilte van bezoekers, 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 die hemel en aarde gemaakt heeft,
G: die ons leven geeft in overvloed.
O: Hij, Zij, die de lucht is die wij ademen, die het water tot leven brengt,
G: die ons iedere dag opnieuw met licht verrast.
O: Goede God, u omringt ons met uw liefde.
G: Dat wij uw naam beamen in ons spreken en zwijgen, doen en laten.
O: Dat wij als vissen in het water van uw wereld zijn,
G: Uw roep horen en een antwoord weten. AMEN
Psalm 67a vers 1, 2, 3 en 4
Allen gaan zitten
Kyriëgebed 3x beantwoord met lied 296 refrein
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Het gebed wordt besloten met een lofspreuk
Lied Tussentijds 18 vers 1, 2 en 3

Inleiding op de dienst
De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag
Lied 824 vers 1, 2, 3, 4 en 5

Kinderen gaan naar de Kindernevendienst
Lezing: Efeziërs 1 : :7-10 en 17-22

Lied 500 vers 1, 2, 3, 4 en 5

Lezing: Lucas 5:1-11
Lied 532 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (t. Hans Bouma, m. Marijke Bleij-Pel)

Verkondiging
Orgelspel: Larghetto
Lied 601 vers 1, 2 en 3

Kinderen komen terug uit Kinderopvang en Kindernevendienst
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Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel: Adagio (Cant. 156)
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Lied 423 vers 1, 2 en 3
Zegen
Allen: AMEN
Orgelspel: Largo & Allegretto
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en limonade
met elkaar te drinken. U bent van harte uitgenodigd.
Uitgangscollecte: bestemd voor: Catechese en Educatie.
Eigentijds catechesemateriaal. Het is niet altijd makkelijk om jongeren mee te
nemen op de ontdekkingsreis naar het christelijk geloof en de betekenis van het
geloof in het dagelijks leven. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen om
catecheten hierbij te ondersteunen, zoals het catechesemateriaal Overhoop.
Hierin komen alle 'basics' van het christelijk geloof aan de orde, zoals doop,
avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk
geloof 'waar' is! De gratis materialen met creatieve en interactieve werkvormen
zijn beschikbaar via de website van JOR
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat jongeren in onze
kerken blijven leren over het christelijk geloof op een manier die bij hen past.
Activiteiten deze week
Dinsdagmorgen 12 februari
Studiekring over actuele theologische onderwerpen
o.l.v. ds. Lennart Heuvelman
Tijd & locatie: 10.00-11.30 uur, Annacentrum, st Annastraat 5, Naarden
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Donderdagavond 14 februari
Bijeenkomst CCIV
Thema: Het effect van armoede op het brein
Spreker: Mirre Stallen
Tijd & locatie: 20.00 uur, Spieghelhuis, Nieuwe ’s Gravelandseweg 34, Bussum
Vrijdagmiddag 15 februari
De ontdekkers voor alle jongeren van 12 tot 16 jaar.
Verzamelen om 16 uur bij Gemeentehuis Gooise Meren te Bussum.
Wij bezoeken daar de Expositie 'Kinderen zoals Jullie. De lotgevallen van Joodse
Kinderen uit Gooise Meren'. Met toelichting door Margreet de Broekert. Ook
ouders zijn welkom.
Komende Zondag
17 februari 2019
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman

www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden

Dementie in Theater – Dag Mama
Alzheimer Nederland, afd. Gooi kiest er ook dit jaar voor om op een bijzondere
manier mantelzorgers mee te nemen in de wereld van dementie.
Daarom haalt zij 14 maart Dag Mama naar de Witte Kerk in Naarden, de
veelgeprezen muziek- en theatervoorstelling over het omgaan met dementie
die in Ned. en Belgische theaters furore maakt.
De voorstelling gaat over een oudere dame die zichzelf aan het verliezen is na een
verhuizing naar een nieuwe leefomgeving, haar kamer in een verpleeghuis. Hier
moet de wereld van moeder, dochter en de zorgprofessional samenkomen. Geen
eenvoudige opgave.
Meer weten en zo mogelijk nog aanmelden? Zie www.dementievriendelijkgooi.nl
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