
 

 

ZONDAGSBRIEF 25 augustus 2019 

   Goede Herderkerk 
 

10e zondag van de zomer 

 

 

JACHTLAANKERK        GOEDE HERDERKERK 
Voorganger  :  ds. J. ter Avest       
Organist       :  Dirk Boer      

            
 
ZOMERDIENSTEN WEST 10 UUR (Na de dienst is gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een 
kop koffie of thee) 
 

 

Orde van dienst 
 
 
ORGELSPEL 
 
DE DIENST BEGINT 
 
BEGROETING door de ouderling van dienst  
Kees Stoop      
 
AANVANGSLIED (zittend): psalm 24:1 en 2 
 
STIL GEBED 
 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw is en het werk van Zijn handen niet 
     loslaat 
 
V: De Heer is met u allen 
G: Zijn vrede is met u 
 
GEBED 
 
GLORIALIED (zo mogelijk staande): lied 150A     
 
(De kinderen gaan naar de nevendienst)  

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
GEBED VAN DE ZONDAG 
 
LEZING: Kolossenzen 3:5 t/m 15 
 5Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, 
zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook 
hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 6want om deze 
dingen treft Gods toorn degenen die hem 
ongehoorzaam zijn. 7Vroeger hebt u ook die weg 
gevolgd en zo geleefd, 8maar nu moet u alles wat 
slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en 
schelden. 9Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens 
en zijn leefwijze afgelegd hebt 10en de nieuwe mens 

hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar 
het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. 
11Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, 
besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, 
slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. 
12Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn 
heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in 
innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, 
zachtmoedigheid en geduld. 13Verdraag elkaar en 
vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten 
heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar 
vergeven. 14En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de 
band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15Laat 
in uw hart de vrede van Christus heersen, want 
daartoe bent u geroepen als de leden van één 
lichaam. Wees ook dankbaar.  
      
Zingen: lied 834      
 
OVERDENKING 
      
Zingen: lied 315 
 
DIENST VAN BARMHARTIGHEID 
 
MOMENT VAN GEDENKEN: Wiggert Broekhuijsen 
 
Zingen: lied 961 
 
GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN (doelen z.o.z.) 
(De kinderen komen onder de collecte terug 
  uit de nevendienst) 
 
SLOTLIED: lied 305      
 
ZEGEN, allen: Amen, amen, amen 
 
ORGELSPEL



 

 

 

Collecte: 
1e collecte: Diaconie – Citypastoraat. 
Draag bij aan een beter leven. De vele vrijwilligers van het Inloophuis aan de Deventerstraat 
zetten zich in voor mensen die op zoek zijn naar aandacht en gezelligheid. Ze zorgen voor een 
kopje koffie of een maaltijd en ze bieden praktische hulp. Niet alleen voor werving van nieuwe 
vrijwilligers, maar ook voor ondersteuning van de beroepskracht is geld nodig. De kerken van 
Apeldoorn dragen met deze collecte bij aan een beter leven van de kwetsbare bezoekers van het 
Inloophuis. 
2e collecte: voor de kerk 
3e collecte: Uitgangscollecte – Collecte Alg. Christelijke Doelen (Hospice en Edukans). 
De Algemene Kerkenraad heeft besloten de uitgangscollecte van vandaag te bestemmen voor 
Hospice Apeldoorn en voor Edukans. 
Het Hospice is een “bijna-thuis huis” voor mensen in de laatste periode van hun leven. Edukans 
werkt aan goed onderwijs voor kinderen én jongeren in ontwikkelingslanden. Door te zorgen voor 
een veilige leeromgeving, goed opgeleide en gemotiveerde docenten, betrokkenheid van ouders 
en relevante opleidingen voor jongeren. 
Van harte aanbevolen! 
      

 
Bloemen 
De bloemen van vandaag gaan, als groet van de gemeente, naar: 

 Mevr. van Voorst,      

 Mevr. D. Posma,      

 Mevr. E.M. Corporaal-van de Wetering, nu in Randerode, afd. Kayersbeek,   

 Mevr. K.H. Telgen-Visser,.  

 
Kerkdiensten zondag 1 september: 
Ds. J. Eldering-Schenkel, GHK, 
Ds. A. Mak, JLK.         

      
 
 

      


