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Zondagsbrief 28 april 2019 
Tweede zondag van Pasen 

 
 Voorganger :Ds. Marnix van der Sijs 
 Organist :Gerrit Castermans  
     
Thema: Van vertroebelde ogen naar herkenning 
 

Orde van dienst 
 

1. De ontmoeting 

 Orgelspel 
 

 Begroeting door de ouderling van dienst  
Rudy Scholten 

 Ieder gaat (zo mogelijk) staan 
 

 Zingen: Lied 111: 1, 2 en 6 
 

 Stil gebed 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw is en het werk van Zijn 
 handen niet loslaat 

 

 Ieder gaat zitten 
 

 Kyriëgebed 
 

 Glorialied: Lied 645: 1, 5 en 6 
 

2. De lezingen en de verkondiging 
V: De Heer is met u allen 
A: Zijn vrede is met u 
 

 Gebed 
 

 Zingen: Lied 650: 1, 2, 6 en 7  
 

 Aandacht voor de kinderen 
 

 Lezing Lucas 24: 13 - 35 
 

 Zingen: Lied 255 
 

 Overdenking 
 

 Zingen: Lied 630  
 

3. Het verzamelen 
 

 Gebeden 
 Voorbeden 
 Stil gebed 
 Onze Vader  

 

 Mededelingen door de dienstdoende diaken  
Arend van der Horst 

 Collecte, 

 Zingen: JLK-bundel 149  

 Zegen 

 Zingen: Lied 708 . Wilhelmus 1 en 6     
 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten bij een kopje koffie of thee. 

U bent van harte uitgenodigd! 
 
 

Nieuws uit en voor de wijkgemeente 

 
Collecte, tijdens de dienst 
1.De eerste rondgang is voor de diaconie en wel 
voor het Citypastoraat 
Draag bij aan een beter leven. Die slogan gebruikt het 
Citypastoraat voor het werven van vrijwilligers voor 
het Inloophuis aan de Deventerstraat. Het inloophuis 
wil een plaats zijn, waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten, waar gelegenheid is om zich even terug te 
trekken uit de hectiek van het leven en de dagelijkse 
zorgen, waar mensen hun verhaal kwijt kunnen, 
omdat ze er een luisterend oor vinden. 
 
2.De tweede rondgang is voor de Jachtlaankerk/ 
Kapel Hoog Soeren (o.a. pastoraat en onderhoud 
gebouwen) 
 
3.De derde rondgang is voor de wijkkas en wel voor 
kerkenwerk in onze eigen gemeente. 
In onze wijkgemeente is sprake van een groot aantal 
activiteiten. Deze staan beschreven op de website. 
Activiteiten die dankzij een groot aantal vrijwilligers 
binnen onze gemeente kunnen plaatsvinden. 
Uiteraard zijn daar ook kosten aan verbonden waar 
we in deze collecte uw aandacht voor vragen. 
 
Bloemen 
De bloemen van vandaag worden, als groet van de 
gemeente gebracht naar een aantal gemeenteleden 
van de Jachtlaankerk/Kapel Hoog Soeren en de 
Goede Herderkerk. 
 
Vakantiegeld Samen Delen 2019 
Iemand die weinig geld heeft te besteden: “Geld wordt 
ongewild een belangrijk onderwerp in je leven. Je 
moet er elke dag gedwongen mee bezig zijn. Ik ben 

Jachtlaankerk 



 website: www.jachtlaankerk.nl 

 

elke keer weer bang voor tegenvallers. Formulieren 
voor kwijtschelding of andere financiële post geven 
altijd weer veel paniek, stress en onzekerheid. Van de 
stress en zorgen word je moe, je hebt minder 
weerstand, je leeft voortdurend met een schuldgevoel 
dat je faalt, dat je niks van je leven maakt. Alles uit het 
leven halen, veel kunnen doen, je gewoon goed 
voelen zonder onrust en spanning, vakantie houden: 
ik heb vaak het gevoel niet écht te kunnen leven, 
genieten en ontspannen.” 
De actie Vakantiegeld Samen Delen is een actie van 
de kerken van Apeldoorn die dit jaar voor de negende 
keer wordt gehouden. Met de actie willen we elkaar 
oproepen om stil te staan bij mensen in onze buurt die 
hetzelfde ervaren. In de maand mei krijgen veel 
mensen hun vakantiegeld uitgekeerd. We roepen 
elkaar op om (een deel) daarvan te delen met mensen 
in onze stad die minder hebben.  
Giften kunnen tot 5 juni worden overgemaakt op 
rekeningnummer  NL69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de 
Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. 
Vakantiegeld Samen Delen. Voor diezelfde datum 
kunt u zichzelf of mensen bij u in de buurt aandragen 
voor een bijdrage uit de actie. Dat kan onder andere 
via de website 
www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl Op deze 
website kunt u ook terecht voor meer informatie over 
de actie. Mogen we op uw bijdrage rekenen? 
 
DMB dienst in de Grote Kerk.  
Een dienst van bezinning met iedereen die er 
belangstelling voor heeft, waarbij de liederen die 
worden gezongen bekend en gemakkelijk zijn mee te 
zingen. Zondag  28 april gaat voor  
ds. P.van  Duijvenboden. 
Thema: "Elkaars voeten wassen?"  
Organist:  Henk van der Maten 
Koor:    Interkerkelijk Gemengd koor To You uit Epe 
Aanvang  19.00 en vanaf 18.45 samenzang. 
 
Oproep leiding Kelderkerk en Kelderkerk junior 
Elke drie weken is er in de kelder van de 
Jachtlaankerk Kelderkerk(12+) en Kelderkerk junior 
(groep 7+8). Met een gezellige groep jongeren praten 
we over wat ons bezig houdt, werken we met elkaar 
aan een project zoals dit seizoen “Wie is de Mol”. Met 
veel plezier, maar ook serieus, hebben we het met 
elkaar over het geloof en over de wereld om ons 
heen. We maken hierbij gebruik van actuele 
onderwerpen die op een eigentijdse manier behandeld 
worden met de jongeren. De organisatie 
Young & Holy levert ons hiervoor het materiaal. Zij 
begeleiden ons nu ook bij “Wie is de Mol?” 
Om dit de komende tijd mogelijk te blijven maken zijn 
we op zoek naar jou! 
Kom jij ons hierbij helpen? Geef je dan op bij Sylvia 
van der Hoeven of Evelyn Wannet (jeugdouderlingen) 
Sylvia, Evelyn, Jasper, Arie en Rianne 
 
Rembrandt en Godly play 
In de Kinderkring leren we in het seizoen van Pasen 
tot Pinksteren Jezus op een nieuwe manier kennen.  
Zo ontdekken we elke zondag een nieuwe plaat van 
het Godly Play verhaal. Ook zien we voor in de kerk 

dat Rembrandt bijna 400 jaar geleden deze verhalen 

al schilderde. Wat zie je op zijn schilderijen? Herken jij 
de gevoelens van de mensen die Jezus ontmoeten in 
de tijd na Pasen? Speel en vier je mee? Tot ziens in 
de Kinderkring. 
 
Verslag huiskamergesprekken 
Onderwerp: de verharding van de samenleving 
Er zijn dit jaar weer 17 huiskamergesprekken 
geweest. Dit jaar hebben we bewust de groepen wat 
kleiner gehouden (max. 10 personen ). Het is ons 
goed bevallen omdat op deze manier ieder tot zijn 
recht komt. 
Het is natuurlijk ondoenlijk om de inhoud van de 
gesprekken in detail weer te geven, maar dit is wat er 
in grote lijnen uit de gesprekken naar voren kwam. 
Van verharding rond de gemeente van de 
Jachtlaankerk is misschien weinig te merken, maar in 
de maatschappij zijn hiervan veel voorbeelden te 
noemen. Het onderwerp biedt de ruimte om diverse 
kanten hiervan te belichten, waardoor er ook zeer 
verschillende gesprekken zijn gevoerd. 
De verharding blijkt o.a. uit het feit dat er een grotere 
neiging is om schuldigen te zoeken. Ook de media 
spelen hierin een grote rol. We zien ook een 
groeiende afstand tussen arm en rijk en door de 
individualisering zijn wij niet meer in staat bruggen te 
slaan naar andersdenkenden. 
We hebben vaak de neiging om weg te kijken en 
nemen weinig tijd om ons te verplaatsen in de situatie 
van anderen. Verharding zit in ons: wij willen 
overleven, wij volgen ons eigen belang. Als er 
problemen rijzen kiezen we onze eigen groep en is 
wie anders is of denkt al gauw onze vijand. Een wij-zij-
denken. 
Wat kunnen wij als gemeente doen? In gesprek gaan 
met elkaar, begrip tonen voor cultuur van anderen. 
We moeten ons niet laten leiden door angst en/of 
negativiteit , maar goed doen wat we kunnen en 
elkaar bemoedigen daarin. 
Het wijkteam bedankt de gespreksleiders voor hun 
inzet en de gastheer/vrouw voor de gastvrijheid. 
 
Giften  
bestemd voor de diaconie ontvangen we graag op de 
rekening nummer NL 19 RABO 0300 0951 12  
ten name van Diaconie Prot. Gemeente Apeldoorn 
JLK. Bij voorbaat dank. 
Cor Bouman 
 
Kerkdiensten zondag 5 mei 2019 
Jachtlaankerk  : ds. L. P. Miedema 
Kapel Hoog Soeren : geen dienst 

 
Kopij volgende zondagsbrief 
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl 
Marja Wijnholds, tel. 055-366 76 26
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