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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
7 februari 2021  
5e zondag na Epifanie 
 

 
Predikant: ds. Lennart Heuvelman 
Organist:  Wybe Kooijmans 
 
    
 
Orgelmuziek voorafgaand aan de dienst 
 
 
Welkom, aansteken van het licht op tafel  
 

     Allen gaan staan 
 
Bemoediging en drempelgebed  
 
V:  Onze hulp is de naam van de Heer 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G: en niet loslaat waarmee zijn hand begon. 
V: Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt, 

blijft dit huis leeg 
en als Gij zelf niet met ons gaat, 
zijn wij vergeefs bijeen; 
wanneer Gij zelf ons niet verlicht, 
weten wij geen raad.  

G: Breng ons dan tot waar Gij zijt, 
tot voor uw lichtend aangezicht. 
Verdrijf het donker waarmee wij U bedekken. 

O: Maak dan uw stem hoorbaar, 
ons lied waarachtig 
en ons gebed bezield. 

G: Amen. 
 

       Allen gaan zitten 
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Psalm 67 vers 2 en 3  
 
Groet 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
 
Evangelielezing:  Marcus 1: 29-39 
 
Muziek orgel 
 
Verkondiging 

Muziek orgel 

Gezang 534 vers 1, 2, 3 en 4 

Gebeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 

Onze Vader, die in de hemelen zijt; 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, 
alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid 
in der eeuwigheid. 
Amen. 

Gezang 837 vers 1 en 3  

 
 

Allen gaan staan 
Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie  ‘Amen’:  Gezang 431b  
 
 
Muziek tijdens het verlaten van de kerk 
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U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 
 
 
Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in actie Werelddiaconaat 
Bangladesh  
Diaconie en Kerk  
 
Geven met Givt. Steeds meer 
mensen hebben geen contant 
geld meer op zak en vinden het 
ook lastig om collectebonnen te 
gebruiken. Daarom hebben wij, 
zoals al eerder gemeld, besloten 
om ook digitaal collecteren via de 
Givt-app op de smartphone te introduceren.  
Meer informatie vindt u op onze website www.pkn-naarden.nl 
 
Activiteit deze week: 
9 februari 2021 
Studiekring over actuele theologische onderwerpen  
o.l.v. ds. Lennart Heuvelman 
Tijd & locatie: 10.00 uur Witte Kerk 
 
Komende viering:  
Zondag 14 februari 2021 
Grote of Sint Vituskerk 10.15 uur 
Voorganger: ds. Véronique Lindenburg 
 
Vergeet u zich niet aan te melden voor de komende vieringen liefst via de scipio-
app of anders via Hilleke van Dijk bereikbaar op woensdag of donderdagavond 
tussen 19.00-20.00 uur telefoonnummer 06-14055011.  Alvast hartelijk dank. 
 
 
 
BONHOEFFER-KRING  - ONLINE                        
Voor velen van ons is de naam van Dietrich Bonhoeffer bekend. Hij is de jonge 
man, de wereldburger, de moedige theoloog die bijdroeg aan de morele basis van 
het verzet van de kerk in Duitsland, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Wij 
noemen hem vaak alleen bij zijn familielaan en zonder voornaam of 
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wetenschappelijke of kerkelijke titels: “Bonhoeffer”. 
Vorig jaar, 2020, was het jaar dat wij in Nederland wilden denken aan 75 jaar 
bevrijding. Door de ons bekende omstandigheden (het virus..) is dat bescheidener 
gebeurd dan wij hadden gewild en dat deze geweldige gebeurtenis waard was. 
Het was ook het jaar waarin herdacht kon worden hoe de moord op Bonhoeffer 
plaatsvond op 9 april 1945, kort voor de bevrijding. Laten wij nu, begin 2021, 
aandacht aan zijn werk besteden. En ons laven aan zijn woorden van geloof en 
twijfel, zijn zoektocht naar verbondenheid met God en elkaar. 
Weet u welkom, Er is een gesprekskring met ds. Véronique Lindenburg. Deze 
gebeurt op een manier die past bij de coronabeperkingen. Wrs. beginnen wij 
online via Teams of Jitsi. 
 
Er zijn 2 mogelijkheden: 
A - In de middag: vanaf woensdag 17 februari, 13.30 – 15.00 uur, tweewekelijks 
B - Op een avond: vanaf donderdag 18 februari, 19.30-21.00 uur, tweewekelijks 
Meld u s.v.p. via de mail bij mij aan met de keuze voor A of B.  
Liefst voor 16 februari. U krijgt via de mail antwoord over welke werkwijze (corona-
proof) is gekozen. En de te bespreken tekst wordt u toegezonden. 
Contact: ds. Véronique Lindenburg, 06 4205 6109, veronique.lindenburg@pkn-
naarden.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online college en online nagesprek 
De Protestantse Kerk Nederland (PKN) biedt online colleges aan voor 
geïnteresseerden over een ruim aantal onderwerpen. De colleges zijn een 
combinatie van hoor- en werkcollege. De collegereeks wordt 1x per maand 
aangeboden op donderdagmiddag (de laatste van de maand) van 14.00-15.15 
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uur. De onderwerpen zijn gekozen naar aanleiding van de kerkelijke en ethische 
thema’s die de afgelopen jaren door de Protestantse Synode zijn behandeld.  
De colleges zijn bedoeld voor synodeleden, predikanten en kerkelijk werkers. En 
dus ook voor geïnteresseerde gemeenteleden.  
De opzet is als volgt: 

·       13.50 uur - binnenkomen in de online omgeving 
·       14.00 uur - welkom en introductie op lezing door scriba René de Reuver of     

preses Marco Batenburg 
·       14.05 uur - lezing door de spreker van die maand 
·       14.20 uur - uiteen in groepen van ongeveer 5 personen om in gesprek te gaan 

over de inhoud van de lezing 
·       14.50 uur - ruimte om vragen stellen aan de spreker 
·       15.15 uur - afsluiting door scriba of preses 

Zie: https://www.protestantsekerk.nl/evenementen/online-colleges/   
U kunt zich daar aanmelden om t.z.t. een link te ontvangen om aan het college 
deel te nemen. 
 
Donderdag 25 februari spreekt dr. mr. Klaas-Willem de Jong over de doop. 
Wegens de huidige omstandigheden met coronabeperkingen nodigt ds. Véronique 
Lindenburg u uit online aan dit college en het vervolggesprek deel te nemen.  
Nadat u/jij thuis in de luie stoel of aan het bureau gekeken en misschien ook 
meegesproken hebt is er tijd om even een kop thee/koffie te maken. Hierna 
kunnen wij elkaar er via het Jitsi platform over spreken. Wim Broer faciliteert dit. 
Dit kan tot 16.30 uur.  
Contact: ds. Véronique Lindenburg, 06 4205 6109, veronique.lindenburg@pkn-
naarden.nl 
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