
1 

 

Grote of Sint Vituskerk Kerk Naarden 
        Zondag 27 september 2020 

 
Plafondschildering Grote Kerk 
        ‘Het laatste oordeel’ 

 
 ‘Het goede leven’ 
  

Afscheid van ouderling Jan Piet van Zeggelaar 
 

Predikant: ds. Lennart Heuvelman 
Organist:  Wybe Kooijmans 

 
10.00-10.15 Orgelspel:  
 
Welkom, aansteken van het licht op tafel 

     Allen gaan staan 
Bemoediging en groet, drempelgebed  
 
V: Onze hulp is de Naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A: en niet loslaat waarmee Zijn hand begon. 
V: Verborgen licht, stilte die ons zoekt, 
     die ons hart opent en ruimte maakt, 
A: wees in ons kracht, hoop en warmte. 
V: Voor alle keren dat wij de deur gesloten hielden, 
     de toegang tot het hart, voor U en voor elkaar. 
A: Geef ons een nieuwe kans, God, doe ons opnieuw beginnen. 
     Verbind ons met elkaar.  
V: Raak ons aan, beroer ons met uw allesomvattende liefde. 
     Verzacht ons, wek liefde in ons. 
A: Wijs ons de weg door uw Geest, 
     die ons levend maakt. 
     Amen. 

Allen gaan zitten 
Psalm 147 vers 1 en 3  
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Lezing  Openbaring 21: 1-7 
 
Stilte en orgelspel   
 
Korte overdenking 
 
Stilte en orgelspel 
 
Afscheid van ouderling Jan Piet van Zeggelaar 
 
Voorbeden,  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 eeuwigheid. Amen. 
 
Gezang 726 vers 1 en 6   

     Allen gaan staan 
Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie  ‘Amen’:  Gezang 431b 

 
 

Orgelspel:   

U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 
 



3 

 

Activiteit deze week: 
Zinspiratie CCIV 
Spreker: Raoul Heertje  
Thema: Schouders en Erfgoed.  
Tijd & locatie: 20.00-22.00 uur,  Majellakapel, Iepenlaan 26, Bussum 
Aanmelden verplicht! Zie de agenda in de website 
 
Korte vieringen op zondagen omlijst door muziek 
In de maand oktober (verder kunnen we momenteel nog niet kijken) continueren 
we de korte vieringen op zondagochtend in de Grote Kerk, zoals we die in de 
afgelopen maanden hebben vormgegeven, met daarin de elementen waaraan we 
intussen gehecht zijn geraakt: muziek, stilte, meditatie, met daarbij een 
bijbellezing en korte overdenking, gebed en zegen. 
 
Zondag 4 oktober 
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 
M.m.v. Mary-Ann Eessaar / viool. 
 

Zondag 11 oktober 
Voorganger: ds. P.C. Barnard, Blaricum 
 
Zondag 18 oktober Let op! Witte Kerk 
Voorganger: ds. F.A.H.A. de Kok, Harderwijk 
M.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters (onder voorbehoud) 
 

Zondag 25 oktober 

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 

M.m.v. Marga Melerna./ alt 
 

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. 
 
Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in Actie  
Diaconie bestemming voor C’est la vie huis Naarden 
Kerk bestemming renovatie Stiltekapel 
 
Website-pagina www.pkn-naarden.nl 


