Grote of Sint Vituskerk Naarden
14 juli 2019 – Wat een vertrouwen
(Kirchentag 2019)
Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg
Orgel: Dirk Out
Orgelspel: Uit Symphony IV
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: die wij mogen vertrouwen omdat hij ons liefheeft.
G: God, u bent als een hemelse Vader en Moeder voor ons,
O: als iemand die voor ons uitkijkt en ons op wil vangen.
G: Goede God, dat wij uw liefde beantwoorden
O: door uw naam te eren, uw daden doen, uw woorden te spreken.
G: opdat uw kracht ins ons toeneemt en ons vertrouwen groeit dat u ons nabij
bent.
O: Nu en tot in eeuwigheid.
G: Amen.
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Lied 967 vers 1, 4 en 6
Allen gaan zitten
Kyriegebed 3x beantwoord met lied 301g
Het gebed wordt besloten met een lofspreuk
Lied 216 vers 1, 2 en 3
De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag
Inleiding op de dienst
Lied 833 – 3x
Lezing: 2 Koningen 18:19(-20)
Lezing: Hebreeën 10:(35-)36
Lied 942 vers 1, 2 en 3
Evangelie: Mattheus 21:18-22
Lied 450 vers 1, 2 en 3
Verkondiging
Orgelspel
Lied 647 vers 1, 2, 3 en 4
Gebeden en Gaven
Uit de gemeente
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Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Lied 425
Zegen
Allen: AMEN
Orgelspel: Praeludium
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: Hospice Kajan.
Deskundige zorg en aandacht voor elkaar
Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun
dierbaren: dat is Hospice Kajan. Hier staat sinds 2001 de bewoner centraal, met al
zijn of haar wensen.
Hospice Kajan is een high-care hospice, met een vast team van gespecialiseerde
verpleegkundigen. Dit team zet zich 24 uur per dag met volle overtuiging in om de
kwaliteit van leven in de laatste levensfase voor alle betrokkenen zo hoog mogelijk
te laten zijn. Naast de zorg voor lichamelijke ongemakken is er veel ruimte en
aandacht voor de psyche, de emoties en de sociale context van de bewoners.
Ruimte voor wat écht belangrijk is
Het hospice geeft de bewoners de vrijheid en ruimte waaraan zij behoefte
hebben. Respect is het uitgangspunt. Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen mee
in de zorg. Dit houdt in dat zij de zorgverleners ondersteunen, bewoners helpen
met het eten, praten en vooral veel en goed luisteren. Steun en begeleiding die
elders in de gezondheidszorg soms in de verdrukking komt, die bieden wij.
Info: www.hospicekajan.nl
Een terugblik op de Evangelische Kirchentag 2019:
https://www.kirchentag.de/aktuell_2019/
Een vooruitblik op de Oekumenische Kirchentag in 2021:
https://oekt-frankfurt.de/ Geïnteresseerd? Aanmelding via ds. Lindenburg.
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Komende zondag
21 juli
Grote of Sint Vituskerk -10.00 uur
Voorganger: ds. P. Barnard
Tijdens de school-zomervakantie (14 juli t/m 18 augustus)is er geen
kindernevendienst.
www.pkn-naarden.nl Facebook: protestantsegemeentenaarden
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