
20ste jaargang 

Zondagsbrief 21 juli 2019 
 
 Voorganger : Ds. R.W. Heins  
 Organist : Chris Stellaard  
     JACHTLAANKERK Pianist : Arie Kooiman    GOEDE HERDERKERK 
 Zanger : Henk van der molen    
 
 

Orde van dienst 
 

1. De ontmoeting 
 

• Orgelspel 
 

• Begroeting door de ouderling van dienst 
Mieneke Koetsier 
 

• Ieder gaat (zo mogelijk) staan 
 

• Zingen: lied 276 Zomaar een dak 
 
• 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 

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

 
• Ieder gaat zitten 
 
• Kyriëgebed  

 
• Glorialied: lied 314 Here Jezus, om uw woord  
 
• Kinderen gaan naar de kinderkring 
 
2. De lezingen en de verkondiging 

 
• Lezing: Samuël 1: 1-20 
 
• Zingen: Psalm 62: 1, 5  
 
• Lezing: Lucas 10: 38-42 
 
• Zingen: Lied 834 Vernieuw Gij mij 

 
• Overdenking 

 
• Muziek: De Steen 

 
3. Het verzamelen 

 
• Gebeden 

 Voorbeden 

 Stil gebed 
 Onze Vader  

 
• Mededelingen door de dienstdoende diaken 

Klazina Dobber 
 

• Collecte, 
 

• Zingen: lied 418 God, schenk ons de kracht 
 

• 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 
1.De eerst rondgang is voor de Diaconie .  
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor 
mensen, die wel graag een abonnement op het blad 
Zicht055 willen hebben, maar dat niet kunnen 
betalen. Met uw bijdrage kan de Diaconie ervoor 
zorgen dat ook deze mensen op de hoogte kunnen 
blijven van het kerkelijk leven van de Protestantse 
Gemeente Apeldoorn en haar rol in de samenleving.  
 
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 is 
bestemd voor de Bloemengroet. Dit is een onderdeel 
van ons wijkwerk waaraan veel waarde  wordt 
gehecht. Iedere zondag worden er na de afloop van 
de diensten in Hoog Soeren en in de Jachtlaankerk 
een aantal bossen bloemen gebracht naar 
gemeenteleden die geconfronteerd worden met 
verdriet, teleurstelling, ziekte of juist vreugde. De 
bloemengroet is een teken van meeleven dat vaak 
leidt tot een onverwacht gesprek of ontmoeting. 

 



 website: www.jachtlaankerk.nl 
 

AANNEMEN BEROEP 
  
Op dinsdag 16 juli is het beroep aan ds Michiel 
de Leeuw, predikant te Rijswijk Z-H officieel 
uitgebracht. De beroepsbrief is persoonlijk aan 
hem overhandigd.  
Hij heeft het Bericht van Aanneming Beroep 
direct ondertekend. Hiermee is het beroep 
aangenomen. We zijn allen heel blij met deze 
stap.  
Ds de Leeuw schreef ons: “Wij hebben veel zin 
en vertrouwen in deze stap naar Apeldoorn en wij 
hopen op een goede en vruchtbare tijd voor ons 
allen in de wijkgemeente Jachtlaankerk en Kapel 
Hoog Soeren.” 
Wij sluiten ons graag bij deze wens aan en 
hebben er ook alle vertrouwen in.  
In september volgt een nadere kennismaking met 
de gemeente en gaat de gemeente zich aan hem 
presenteren. Later volgt de intrededienst. Over 
de data wordt u op korte termijn geïnformeerd. 
Het werk van de beroepingscommissie is 
hiermee ten einde gekomen. Er is veel werk 
verzet om te komen tot dit resultaat. Op deze 
plek wil ik hen hartelijk bedanken voor alles wat 
gedaan is.   
 
 
Maarten de Graaf, voorzitter wijkkerkenraad 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemen 
De bloemen van vandaag gaan als groet van onze 
gemeenten naar een aantal leden van onze beide 
gemeenten. 
 
Aan de jachtlaankerkgemeente, 
 
Danke für die Blumen èn voor de solidariteit en de 
warmte die ik iedere Zondag hier mag ervaren. 
 
Cor (mede namens Sal) 
 
Kerkdiensten zondag 4 augustus 2019 
Jachtlaankerk  : Ds. C.P.A.E. Jans  
Kapel Hoog Soeren : Onderwegdienst 
 
Kopij volgende zondagsbrief 
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl 
Annemiek Stoop, tel. 522 39


