Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 6 oktober 2019
Voorganger: Ds. A. Sneep, Amstelveen
Orgel: Wybe Kooijmans
Orgelspel
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 Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
O: De Heer zij met u
G: ook met u zij de Heer
O: Heer God, vergeef ons al wat wij misdeden
G: en doe ons weer in vrede leven.
AMEN.
Aanvangspsalm 65 vers 1 , 2 en 3
Allen gaan zitten
Kyriegebed Acclamatie refrein: Lied 300 a
Psalm 66 vers 1 en 2
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De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Openingsgebed
Gesprekje met de kinderen van de kindernevendienst
Kinderen gaan naar de nevendienst
1e lezing: Jesaja 25 : 1 – 9
Lied 967 vers 1, 2 en 6
2e lezing: Lukas 9 : 10 - 17
Lied 836 vers 1 en 2
Verkondiging
Orgelspel
Lied 836 vers 3, 4 en 5
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
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Slotlied 704 vers 1, 2 en 3
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Heenzending en zegen, aansluitend zingen allen: Amen
Orgelspel
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: Kerk in Actie: Kerk en Israël.
Leren door ontmoeting en dialoog
De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in
Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk
onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk.
Het gesprek in plaatselijke gemeenten met en over onze Joodse wortels wordt
gesteund met inspiratiematerialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël
Onderweg. In het internetproject ‘De Uitdaging’ Worden christen uitgedaagd om
lessen te leren uit de dialoog met joden en de eigen traditie met nieuwe ogen te
bekijken.
Op 6 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk &
Israël. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777,
t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Activiteiten deze week:
Dinsdagavond 8 oktober
Zinspiratie bijeenkomst CCIV
Thema: Van God los, minder gelovig maar meer op zoek.
Spreker: Pepijn van Houwelingen
Tijd & locatie: 20.00 uur, Doopsgezinde kerk, Wladimirlaan 10, Bussum
Woensdag 9 oktober
Kunst in de Kerk
De commissie "Kunst in de Kerk" wil iedereen uitnodigen om de nieuwe
expositie te komen bekijken, nog meer dan dat is het een avond van
ontmoeting en verbinding, ontzettend leuk en informeel.
Ontvangst met een hapje en drankje, inleiding op het werk in aanwezigheid van de
kunstenaar en daarna een lekkere eenvoudige maaltijd met huisgemaakte soep.
Tijd & locatie: 17.00-20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15
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Donderdagmorgen 10 oktober
De Veste-viering/Bijbelkring
O.l.v. Kees Schuurman
Tijd & locatie: 10.00-11.00 uur, zaal naast het restaurant in De Veste
Komende zondag
13 oktober
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
Muzikale dienst m.m.v. de Naarder cantorij en de cantorij van Broek in Waterland
o.l.v. Ike Wolters
www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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