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          Grote of Sint Vituskerk Naarden 
        Zondag 30 september 2018 
        - de tweede zondag van de herfst - 
 

Dienst waarin Iet Bouwsma zal worden bevestigd tot pastoraal-ouderling 
en we afscheid nemen van ouderling Kees Schuurman 

en kerkrentmeester Tineke Draskoczy-Franken. 
  

‘Wie hoort erbij?’ 
 
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 
Orgel: Dirk Out  
 
 
Orgelspel: Fantasie in c, BWV 537  
 

Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst 
 

Voorbereiding 
 

Welkom 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: 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. 
O: Bevrijd ons van onze angsten, geef ons goede moed 
G: om de weg te gaan die U ons wijst, door de twijfel heen. 
O: Vergeef ons dwalen, vergeef ons wat niet goed was. 
G: Houdt ons de hand boven het hoofd 

om ons te beschermen, 
 om ons te zegenen, met uw licht en met uw vrede. 
 Amen. 
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Gezang 276 vers 1, 2 en 3  
De gemeente gaat zitten 

Kyriegebed 
Telkens na het ‘zo bidden wij’ antwoordt de gemeente met gezang 301g  
 
 
Gloria gezang 704 vers 1, 2 en 3 

 
De Schriften 

Groet 
V: De Heer zij met u! 
A:  Ook met u zij de Heer! 
 
Openingsgebed 
 
Gesprek met de kinderen 
       Kinderen mogen naar de nevendienst gaan 
 
Lezing uit het Oude Testament: Numeri 11: 24-29 
 
Gezang 313 vers 1, 3 en 5  
 
 

Evangelielezing: Marcus 9: 38-50 
 
Gezang 843 vers 1, 2, 3 en 4 
 
Verkondiging 

Orgelspel 
 
Gezang 848 vers 1, 2, 3, 4 en 5 
 

De kinderen komen terug uit de nevendienst en kinderopvang 
 

Bevestiging van Iet Bouwsma tot pastoraal-ouderling 
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Inleiding 
In de dienst aan de Heer hebben wij allen de opdracht 
om ons geloof uit te dragen 
en om liefde te betonen aan onze naasten. 
Sommigen nemen in het kader van die opdracht 
een taak op zich in onze gemeente. 
Zo ook vandaag, omdat Iet Bouwsma 
zich bereid heeft verklaard 
in onze gemeente het ambt te willen dragen van ouderling. 
We zullen Iet Bouwsma vandaag in het ambt bevestigen. 
 
Bevestigingsgebed 
HEER onze God, 
U loven wij omdat uw Zoon niet gekomen is 
om gediend te worden, maar om te dienen. 
U loven wij: Gij roept mensen ten leven 
om de aarde bewoonbaar te maken 
en mens te zijn ten dienste van anderen. 
U loven wij: Gij wilt uw Geest schenken, 
zodat wij ons werk kunnen doen 
in navolging van Christus. 
Daarom, HEER onze God, 
gever van alle goede gaven, bidden wij U 
voor de ouderlingen en diakenen, 
voor de kerkrentmeesters en andere medewerkers 
in deze gemeente. 
Geef dat zij allen ons weten te bemoedigen; 
verleen hun een luisterend oor, een ontvankelijk hart, 
en woorden die ons voorthelpen op Uw weg. 
In naam van Jezus Christus, 
Amen. 
 
Bevestigingsvragen 
Wij vragen u: 
Aanvaard u de heilige Schrift  
als regel van het geloof; 
belooft u uw ambt trouw te bedienen 
met liefde voor de gemeente 
en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt; 
belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen 
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en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk? 
 
Wat is daarop het antwoord van Iet Bouwsma? 
 
Bevestiging 
God geve u zijn zegen, 
dat u in dit ambt 
trouw en met vrucht 
werkzaam mag zijn. 
Amen. 

  De gemeente gaat staan 
Gemeente, belooft u ouderling Iet Bouwsma 
als ambtsdrager te aanvaarden, 
haar te omringen met uw meeleven, 
haar te dragen in uw gebeden 
en met haar mee te werken 
in de dienst aan onze Heer? 
Wat is daarop uw antwoord? 
 
Gemeente: Ja, van harte. 
 
Gezang 221 vers 1, 2 en 3  
   

De gemeente gaat zitten 
 
 
Toespraak tot Iet Bouwsma, Kees Schuurman en Tineke Draskoczy-Franken 
 
Belofte van geheimhouding bij het afscheid van Kees Schuurman en Tineke 
Draskoczy-Franken   
 
Kees Schuurman en Tineke Draskoczy-Franken, ik vraag u: 
Belooft u al wat u in het ambtswerk ter ore en ter kennis is gekomen in uw hart en 
alleen in uw hart te bewaren, uit liefde en respect voor allen die u in uw 
ambtswerk of als kerkrentmeester hebt ontmoet? 
 
Gezang 418 vers 1, 2 en 3  
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Gebeden en gaven 

 
Uit de gemeente 
 
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 

Orgelspel 

 
Wegzending en zegen 

         Allen gaan staan 
 
Gezang 919 vers 1, 2 en 4

Zegen, gezongen ‘Amen’ 
 
Orgelspel: Fuga in c, BWV 537   
 
Na de dienst is er gelegenheid om Iet Bouwsma te feliciteren met haar bevestiging 

tot ouderling en afscheid te nemen van ouderling Kees Schuurman en 
kerkrentmeester Tineke Draskoczy-Franken. 

 
Uiteraard is er ook alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten, met koffie, thee of 
een glaasje fris. 
 
Uitgangscollecte: De Poorters van Naarden. 
 
Activiteiten deze week 
Woensdagmorgen 3 oktober 2018 
Oecumenische Ravelijn-kring 
o.l.v. ds. Lennart Heuvelman 
Tijd & Locatie: 10.30-11.30 uur, inloop vanaf 10.00 uur, Graaf Lodewijklaan   
 
Woensdag 3 oktober 2018 
Thora de 5 boeken van Mozes symbolisch verbeeld  
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Tentoonstelling van 5 schilderijen, met een hapje en een drankje 
o.l.v. ds. Véronique Lindenburg 
Tijd & locatie: inloop vanaf 17.30 uur start om 18.00 uur - 20.00 uur 
Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15  

 

Donderdagmorgen 4 oktober 2018 

De Veste-viering/Bijbelkring 

o.l.v. dhr. Toon van Dijk 

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 

 
Komende zondag 
7 oktober 2018 Viering Heilig Avondmaal  
Productencollecte    
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg  

Alvast voor in de agenda 
Op woensdag 17 oktober a.s. is de Witte Kerk opnieuw onze oplaadplek.  
Zoals beloofd, vervolgen we de ontmoetingen over Liturgie & Muziek,  
Rituelen en Kerk in de Samenleving.  
Wij nodigen u van harte uit. Start: 20.00 uur. Einde: 22.00 uur.  
 
www.pkn-naarden.nl   Facebook: protestantsegemeentenaarden  

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

