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Orde van dienst 
 

ORGELSPEL 
 
BEGROETING door de ouderling van dienst  
Saskia ter Beeke 
 
Ieder gaat (zo mogelijk) staan 
 
INTOCHTSLIED: Lied 122 vers 1 en 2,  
‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’ 
 
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 
 
KYRIËGEBED uitlopend in gezongen kyrië: 
JLB 29 
 
GLORIALIED : Lied 755, ‘Toch overwint eens de 
genade’ 
 

GEBED bij het openen van de Schrift 

 

MOMENT voor jong en ouder 

ZINGEN: ‘Verhuizen’ (Kinderen voor kinderen) 
Wij blijven altijd verbonden (2x) 
Ik zat wat te chillen even lekker rustig aan, 
toen m’n pa opeens zei:  
‘Ik heb een nieuwe baan. 
Het is hier erg ver vandaan, 
dus we moeten wel verhuizen. 
binnen een paar weken is het tijd om weg te gaan.’ 
Yo, ik schrok me rot. 
Ik zal m’n vrienden wel gaan missen, 
maar onze band zal altijd blijven bestaan. 
Al ben ik kilometers verder weg dan jullie, 
dat maakt niet uit: 
ik zet m’n telefoon gewoon weer even aan. 
Die leuke tijd die is niet voorbij. 
Want jullie blijven super dichtbij 
 
Refrein: Wij blijven altijd verbonden,  
al woon ik niet meer daar.  
Toch zijn we bij elkaar.  
Het is nog lang niet klaar.  

Wij blijven altijd verbonden.  
Ik voel me nooit alleen,  
jullie zijn toch om me heen.  
Ja, wij zijn samen één.  
Wij blijven altijd verbonden. 
Via app, via snap, via insta ook te gek.  
En ik chat vanaf mijn nieuwe plek.  
Wij blijven altijd verbonden.  
Al woon ik niet meer daar, toch zijn we bij elkaar.  
Het is nog lang niet klaar.  
Wij blijven altijd verbonden. 
 
Ik laat vandaag mijn nieuwe kamer zien.  
Hij is echt super cool en blauw  
en ook nog groter bovendien. 
Via foto’s laat ik zien wat ik nu allemaal beleef.  
Yo, in deze stad voel ik me helemaal oké.  
Nieuwe mensen, nieuwe juf,  
nieuwe plekken om te chillen.  
Misschien klinkt het suf,  
maar ik zou niets meer anders willen. 
Dus deel ik dat met jullie, live-verbinding elke dag. 
Ik zal niemand ooit vergeten,  
iedereen blijft in mijn hart.  
Die leuke tijd die is niet voorbij,  
want jullie blijven super dichtbij. 
Refrein - Na, na, na, na, na, na… 
 

LEZING: 2 Samuel 5: 1-5 
 
ZINGEN: JLB 100, ‘Blinden blijven blind’ 
 
LEZING: 2 Samuel 5: 6-16 
 
ZINGEN: Lied 175, ‘We hebben een sterke stad’ 
 
OVERDENKING 
 
IMPROVISATIE : We horen een improvisatie op 
‘Yerushalayim shel zahav’ (Jeruzalem, stad van 
goud) 
 
GEDACHTENIS 
We gedenken Everdina Francina Van Dommele-
Van den Broek 
 
 



 
 

 

 

GEBEDEN 
Voorbeden, JLB 34, ‘Kom Luister naar mij’,  
stil gebed, ‘Onze Vader’ 
 
MEDEDELINGEN door diaken Ada Breure 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN 

 
SLOTLIED: Lied 763, ‘Zij zullen de wereld 
bewonen’   
 
ZEGEN 
 
ORGELSPEL 
 

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

U/Je bent van harte uitgenodigd! 

 
NIEUWS UIT EN VOOR DE GEMEENTE 
 
Collecte 
1.De eerste rondgang is voor de Diaconie en 
wel voor het Gemeentediaconaat . 
Vakantie is voor veel mensen de gewoonste 
zaak van de wereld. Maar voor een kwart van de 
Nederlanders is dat niet zo. Een deel daarvan 
zou graag weg willen, maar kan dat niet betalen. 
De diaconie stelt elk jaar een aantal minder 
draagkrachtige personen en gezinnen uit 
Apeldoorn in staat om toch van een korte 
vakantie te genieten. Met de bijdragen van 
vandaag wordt dat mogelijk gemaakt 
2.De tweede rondgang is voor de 
Jachtlaankerk/ Kapel Hoog Soeren (o.a. 
pastoraat  en onderhoud gebouwen) 
3.De derde rondgang is voor de  plaatselijk 
missionair werk .  
Vanuit de verschillende wijken worden 
initiatieven ontwikkeld om mensen met het 
evangelie te bereiken. Goede initiatieven willen 
we graag ondersteunen en mogelijk maken. 
Daarom is uw bijdrage zeer welkom 
 
Bloemen 
De bloemen van vandaag worden als een groet 
van de gemeente naar een aantal 
gemeenteleden gebracht. 
 
Publicatie beeldmateriaal 
Van de tijdens de startzondag, welkomstavond 
voor de familie De Leeuw en de intrededienst 
van ds Michiel de Leeuw gemaakte 
beeldopnames zal een aantal opgenomen 
worden in publicaties op o.a. de website 
www.jachtlaankerk.nl.  

Als u hiertegen bezwaar hebt, kunt u dit melden 
door een e-mail te sturen naar:  
redactie@jachtlaankerk.nl.  
 
Ons zorgstelsel 
Er is nogal wat te doen over het zorgstelsel in 
Nederland. Er gaat geen dag voorbij of er staan 
in onze kranten verhalen over problemen in de 
zorg. Hoe is ons zorgstelsel eigenlijk ontstaan? 
Wat is de rol van de staat, van de zuil, van de 
verzekeraar en van onszelf? Hoe zit het met het 
persoonsgebonden budget? Wat is nu de 
huidige wetgeving? En hoe is het in andere 
landen (met name Duitsland, Engeland en de 
Verenigde Staten) geregeld? Over dit 
belangrijke onderwerp, waarmee iedereen te 
maken heeft of krijgt, spreekt Ton Jacobs, die  
als ervaringsdeskundige deze thematiek van 
binnen en van buiten kent. 
Spreker: Ton Jacobs 
Datum:   woensdag 6 november 
Plaats:    Jachtlaankerk 
Tijd:        20.00 uur  
 
Koorproeverij 7 november a.s. 
HetKoor van de Jachtlaankerk zingt al 25 jaar! 
Dat jubileum hebben we onlangs feestelijk met 
het koor gevierd. Ter gelegenheid van het 
jubileum nodigen we belangstellenden die eens 
een koorrepetitie wil meemaken, uit om op 
donderdag 7 november a.s. van 20.45 tot 
21.45 uur te komen meezingen! Vanaf 20.15 uur 
schenken we koffie en thee.  
Meld je je wel even aan? Graag voor 
6 november bij Aaltsje Goldenbeld: 
aa.goldenbeld@gmail.com   
Graag tot 7 november!! HetKoorjubileumcomité 
 
Kopij volgende zondagsbrief 
zondag 27-10 - 2019Jachtlaankerk,  
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl
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