
ZONDAGSBRIEF  7 juli 2019
 

 

 
 

 

JACHTLAANKERK GOEDE HERDERKERK 
 

Voorganger:  Drs. L.C Bulens   
Organist/pianist: Chris Stellaard  
Solo: Martine Gilde-Brussee en Anne Sophie Pot 

Thema: Adviezen voor onderweg                 
 

 

Orde van dienst 
1. De ontmoeting 

 

• Orgelspel (en oefenen lied 1000) 
 

• Zingen: JLB 119 vers 1 (solo)   
 

• Begroeting door de ouderling van dienst 
Rudy Scholten 
 

• Ieder gaat (zo mogelijk) staan 
 

• Zingen: JLB 119 vers 1 en 2   
 

• 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 
 

• Kyriegebed 
 

•  Zingen: JLB 119 vers 3, 4 en 5   
 

2. De lezingen en de verkondiging 
 

V: De Heer is met u allen 
A: Zijn vrede is met u 

 

• Inleiding 
 

• Zingen: JLB 149   
 

• Gebed 
 

• Afscheid van kinderen  
(door Evelyn Wannet en Kees Bulens) 

 

- Anne Sophie Pot 
- Hidde Fokkema 
- Marieke Stoop  
 

• Zingen: JLB 83, couplet 1 en refrein solo, 
couplet 2 en 3 + refreinen allen 

 
 

• Kinderen gaan naar de kinderkring  
 

• Lezing: Jesaja 66, 10 - 14 
  

• Zingen: JLB 140  
eerste keer wordt het lied voorgespeeld, dan 
telkens na drie regels solo, zingt de gemeente drie 
regels, let op: de derde regel voor de gemeente is 
net even anders!  

 

• Lezing: Lucas 10, 1 – 20 
 

• Zingen: LB 816 
 

• Overdenking 
 

• Meditatieve muziek 
 
3.  Het verzamelen 

 

• Gebeden 
Dankgebed - Voorbeden - stil gebed  
Onze Vader, zingend: JLB 44  

 

• Mededelingen door de dienstdoende 
diaken Arend van der Horst. 

 

• Collecte 
 

• Zingen: LB 1000 vers 1, 2 en 5  
 

• Zegen 
 

• Orgelspel 



 
 

 

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 
De eerste rondgang is voor de Diaconie, Kerk in 
Actie Binnenlands Diaconaat (vakantietas)  
Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 
5.000 kinderen die opgroeien in armoede kort voor 
de vakantie verrassen met een vakantietas. Kerk 
in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken 
vullen deze met leuke cadeautjes en kortings-
bonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het plaatselijke 
zwembad of een pretpark in de buurt.  
De tweede rondgang is voor de Jachtlaankerk/ 
Kapel Hoog Soeren, o.a. Pastoraat en Onderhoud 
gebouwen. 
De derde rondgang is voor Wijkkas en wel voor 
de Kinderkring. 
Door ondersteuning vanuit de wijkkas kunnen veel 
wijkgerichte activiteiten plaatsvinden. Vandaag 
noemen we speciaal de Kinderkring. Tijdens de 
kerkdienst hebben kinderen van de 
basisschoolleeftijd , verdeeld over twee of drie 
leeftijdsgroepen, hun Kinderkring. Een 
enthousiaste groep vrijwilligers bereidt dit iedere 
week, in overleg met de dienstdoend predikant, 
voor. 
 
Bloemen 
De bloemen van vandaag gaan, als groet van de 
gemeente, naar: 

 Cor Gootjes, Loolaan 27/128  
 Sal van Son, Zorgvilla September, Looln 59/1  
 Dhr Marchand, P.W.Alexanderlaan 762   
 Mevr. Arnold, Romeinlaan   
 
Kerkdiensten 14 juli 2019 

• Zomerdienst in de GHK: Ds. Annelies Jans 

• Kapel Hoog Soeren: onderwegdiensten 
 
Vanmorgen de boekentafel met actuele boeken 
over religieuze onderwerpen en zingeving. Over 
spiritualiteit: van Christa Anbeek 'Voor Joseph en 
zijn broer' en het boek van Lisette t Hooft over 
innerlijke bloei. Ook de klassiekers van Wil 
Derkse: 'Een levensregel voor beginners' en 
‘Eindelijk thuis’ van Henri Nouwen. Het boek van 
Andrea van der Windt, ‘Bitterzoet – herinneringen 
uit mijn kinderjaren 1940 – 1954’. Een ontroerend 
verhaal, verteld uit de eerste hand en prachtig 
verwoord. Andrea is bezoeker van de JLK en 
Regentessekerk. 

 
Gemeenteavond 1 juli 
Op de goed bezochte gemeenteavond van 
afgelopen maandag 1 juli heeft de 
beroepingscommissie bij monde van haar 
voorzitter Luc Pennings uitgebreid verslag gedaan 
van haar werkzaamheden. De commissie is breed 
samengesteld uit alle geledingen van onze 
wijkgemeente We hebben gehoord welke stappen 
genomen zijn en hoe ze volgens een zorgvuldige 
procedure unaniem gekomen is tot het voorstellen 
van één kandidaat aan de gemeente. Na een korte 
pauze was er gelegenheid tot vragen stellen en 
zijn tegen de procedure geen bezwaren 
ingebracht. Vervolgens is de kandidaat genoemd. 
De beroepingscommissie stelt unaniem voor, 
unaniem gesteund door onze WKR en unaniem 
gesteund door de AK, om deze kandidaat  te 
beroepen in de vacature predikant Wijkgemeente 
Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren. Dit voorstel 
wordt unaniem aanvaard.  
Het verslag van deze gemeenteavond is 
binnenkort te lezen op onze website en ook 
verkrijgbaar via de scriba. 
Maarten de Graaf, voorzitter wijkkerkenraad. 
 
 
Noteer vast in de agenda, Op zondag 22 
september 2019 is de startzondag. 
Een goed verhaal; voor jong & oud is het thema.  
Achter de schermen wordt al met enthousiasme 
gewerkt aan een gezellig en leuk programma. Je 
bent van harte uitgenodigd.  
Namens de startzondagcommissie: 
Sylvia van der Hoeven - Joke Pennings - Saskia 
ter Beeke 
 
 
 
 
 
 
Kopij volgende zondagsbrief 
 
Zondag 14 juli: Goede Herderkerk: 

scriba@goedeherderkerk.info    
zondag 21 juli: Jachtlaankerk:  

zondagsbrief@jachtlaankerk.nl 
 zondagsbrief@jachtlaankerk.nl 

Herman Bakker, tel. 06-2124 8268 
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