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Voorganger Carla van Drie (geestelijk verzorger Janskliniek), organist Anton Pauw, 

ouderling Stephan Thijs, diaken ArieJan van der Schaaf 
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Orgelspel  

Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 

          We gaan staan 

 
Voorganger: We begroeten elkaar in de naam van God die sprak 

“er zij licht”  
Allen:   EN ER WAS LICHT 
Voorganger:   In de naam van Jezus 
Allen:    GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 
Voorganger:   In de naam van de Heilige Geest 
Allen:    DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN 

 
Gebed van toenadering 

 
Voorganger:  .....  

  eeuwige God, wees ons genadig 
Allen:  EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 
 
        We gaan zitten 
 
Zingen: Lied 632 
 
Inleiding op de dienst  
       
Kyrie en Gloria  
Lied 299e  
 
Moment met de kinderen 
De kinderen die dat willen mogen hierna naar de kindernevendienst 
 
Gebed bij de opening van het Woord  
 
Lezing(en) 
Jesaja 59: 9-19 
Marcus 10: 46-52 
 
Zingen: Lied 705 
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Overdenking 
 

 
Zingen: Lied 925 (we zingen het vier keer) 
 
Gebeden Dankgebed, diaconale voorbeden, stil gebed en afsluitend 
bidden we het ‘Onze Vader’  

 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
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. 

 
Mededelingen en bloemengroet 
  
Zingen: Lied 834       We gaan staan 

Zegen  
  
 
Allen:      A - MEN 
 
Orgelspel  
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Mededelingen 

 
Tijdens het uitleidend orgelspel wordt u uitgenodigd om uw plek te 
verlaten. Wilt u nog even rustig luisteren naar het orgelspel? Blijft u 
dan gerust zitten.  
 
 
 
Collecte 
Bij de deur is ook de mogelijkheid om uw gaven voor de collecte te geven. 
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app 
‘Givt’. Installeer de app, en volg de aanwijzingen.  
De eerste collecte is voor Diaconie ( Nederlands Bijbelgenootschap ) 
De tweede collecte is voor Kerk 
 
 
 
 
Vorming en Toerusting, NBV21 dinsdag 26 oktober 2021 
 
Waarom was de revisie van de NBV nodig? Wat is er veranderd, en wat 
niet, en waarom? Hoe is er gewerkt? En hoe ziet die nieuwe NBV eruit? 
De NBV21 zal op die avond ook te koop zijn!  
Lourens de Vries, hoogleraar bijbelvertalen en voorzitter van de 
begeleidingscommissie bij de revisie, zal vertellen waarom de NBV 
herzien is en hoe de talloze reacties van kerken en individuele lezers 
gebruikt zijn.  
Jaap van Dorp, oudtestamenticus in het revisieproject, zal voorbeelden 
bespreken. 
Ook Clazien Verheul, neerlandicus in de begeleidingscommissie, zal 
enkele voorbeelden geven.  Stefan van Dijk, uitgever bij het NBG, zal de 
diverse edities van de NBV21 toelichten.  
De avond is dinsdag 26 oktober in de Nieuwe Kerk, en begint om 
20.00u, maar de kerk is vanaf 19.30u open.  
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vrijdag 29 oktober 2021 
 
Oecumenische ontmoetingsdag van het Oecumenisch platform NH   
 
Waar is God in de crisis? We hebben te maken met een pandemie, een 
klimaatcrisis en een vluchtelingencrisis. Ook in ons persoonlijke leven 
kennen we moeilijke momenten. Komt het allemaal wel goed? Waarom 
overkomt mij of anderen dit? In hoeverre geeft het geloof steun? We zijn 
benieuwd naar uw ervaringen.  
 
Aanmelden kan tot 25 oktober 2021 via het contactformulier of door te 
mailen naar info@oecumenischplatformnh.nl o.v.v. Ontmoetingsdag.  
Als u met meerdere mensen komt, vermeld dit dan ook. Er is ruimte voor 
maximaal 30 personen. U ontvangt een week voor bijeenkomst een 
bevestiging.  
Praktische informatie:  
Datum: vrijdag 29 oktober 2021 Tijd: 11.00 – 15.00u (ontvangst vanaf 
10.30u)  
Waar: Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood, Hoogeweg 65, 1581 PL Heiloo  
De uitnodiging en het programma kunt u vinden op de website: 
Oecumenisch platform NH – Nieuws. 
 
 
Kids&Kerk  
Kinderen uit groep 6, 7 en 8 (en ouders) opgelet! De cursus Kids&Kerk 
gaat weer van start. Dit jaar gaan jeugdpastor Peter en ds. Willemijn graag 
met jullie over allerlei zinvolle thema’s in gesprek op de maandagen in de 
periode 8 november - 6 december en 17 januari – 14 februari. Schrijf de 
data vast in jullie agenda, de persoonlijke uitnodiging volgt later! Krijg je 
geen uitnodiging en wil je graag meedoen? Dan ben je ook van harte 
welkom. Mail dan even naar ds. Willemijn; predikant@bavo.nl.  
 
Broodbank 11-18 december: "Hongerigen spijzigen: 
Tijdens advent is de bavo op zaterdagen van 27 november tot en met 18 
december geopend. 
U wordt dan pp een doorlopende programma getrakteert 
korenzang,  virtuoze organisten, rondleiding, wisselende markt, 
slingerproef van Foucault, alles verzorgd door kerk-door-de-week en 
Vrienden van de Bavo.  
 
 



 

 6 

Broodbankactie: 
 
De broodbank opent op zaterdag 11+18 december 
De opening is 11 december om 13:15 met een geweldig "ELVIS" zing/ 
zang optreden. Waarna je een Van-Vessem-brood kunt kopen waarvan de 
opbrengst naar een haarlemse organisatie gaat die mensen van honger 
wilt afhelpen.  
Om 15:00 swingt je met de ECL, de talentklas met Gospel en Spoken 
Word! Het belooft spectaculair te worden. Tussendoor volg je de 
Expositieroute van BAVO kunst door de ogen van "hongerigen naar wat je 
mist, naar verlangt, naar wat nodig is" de routekaart ontvangt u bij de 
ingang. Tijd overgeboekt? Bezoek de marktkramen 
Ook de 18e december is de moeite waard met een speciaal programma. 
Om 1315 declameert de stadsdichter een " honger gedicht" en om 1500 
verrast  Mildred Hofkes, een veel gevraagde inspirerende spreekster met 
een verhelderende kijk op hoe wij het anders en eerlijker kunnen besturen 
óók de nieuwe waarde van de kerk 
 
 
Ook: Noteer 24 november 20:00 Nieuwe Kerk want dan zingt Kees 
Posthumus "alle 7 goed!". Voor de broodnodige "honger"- inspiratie!  
19:30 zaal open 
 
 
 
 
 
 
 

Deze dienst is live te volgen en later terug te zien op bavo.nl of via 
kerkdienstgemist.nl 


