Zondagsbrief 16 mei 2021
Gezamenlijke dienst West
Jachtlaankerk

Goede Herderkerk

Voorganger: ds. Annelies Jans
Organist:
Harrie den Besten
Pianist:
Arie Kooiman
Zang:
Ineke Telgen & Maarten de Graaf

Te volgen via:
YouTube: https://youtu.be/YxVsqUGbpuM
Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11097

Orde van dienst
1. De ontmoeting


Orgelspel



Begroeting door de ouderling van dienst



Ieder gaat (zo mogelijk) staan



Zingen: JLB 6

2.

3.

en wie op pad gaat, ongelogen,
vindt ooit de hemel open staan.


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, afgesloten met LB 997: 1, 2 en 4

Om licht te zijn voor alle landen,
een gloed die warmte geeft en hoop,
een bron van brood in alle handen:
de hemel houden wij ten doop.
Kom aan het licht, kom weer tot wereld,
neem wanhoop weg en duisternis,
laat zonder last van leugens leven
het mensenkind dat toekomst is.

2. Ons mensenhart vol wrevel, drift;
de harde hand die slaat,
een straat in redeloze strijd,
de macht lijkt aan het kwaad;
genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!

Om licht van licht te zijn op aarde,
aanhoudend licht van het begin,
opdat geen mens meer zou verdwalen
zet God zijn eigen bloed nu in.
Opent uw hart, groen licht voor ogen
de hoop groeit waar geen wegen gaan

22ste jaargang

4. O God, uw groot begrijpend hart
kent onze angst en pijn;
genees de zieke wereld weer,
zodat zij goed zal zijn.
Genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!




Kinderkringlied: JLB 150: 1, 3 en 4

Glorialied LB 117d

3. Wij leven op aarde en dromen de hemel;
met ergens in ‘t midden een plekje voor mij.
Ook ik ben daar welkom en kan vrij bewegen
maar niet zonder jou erbij.
4.

5. De lezing en de verkondiging

Wij leven op aarde en dromen de hemel;
een land in de verte, een mooi schilderij.
We maken het samen en God zal ons helpen
maar niet zonder jou erbij.

V: De Heer is met je!
A: Zijn vrede is met jou.



Lezing: Johannes 17: 14-26



Gebed van de zondag



Zingen: JLB 109: 1, 2, 6 en 7
Muziek: Tom Löwenthal



Zingen: LB 663 (mel. lied 441)
1. Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.
2. Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.



Moment voor jong en ouder

website: www.jachtlaankerk.nl

1. Dat ik aarde zou bewonen,
niet op vleugels als een arend,
niet in schemer als een nachtuil
niet kortstondig als een bloem.
2. Niet op vinnen onder water,
Niet gejaagd en niet de jager,
Niet op hoeven niet met klauwen,
Maar op voeten twee.
6. dat ik ben, niet meer of minder,
dan een mens, een kind van mensen,
één van velen, één met allen,
groot en nietig, weerloos vrij,
7. om te zijn elkaar tot zegen,
om te gaan een weg van dagen,
liefdesweg, die ooit zal leiden
naar een menselijk bestaan.



2. Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

Overdenking
“Break in de preek”: JLB 128

2. Voel mij verbonden, waar ik ook ben,
word ik hervonden, word ik gekend
door wat mij moed geeft, door Die mij blijft helen,
gids en geleide is op mijn weg,
die mij helpt wezen, te zijn die ik worden kan.

5. God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.
6. Het verzamelen


Gebeden
Voorbeden, afgewisseld met: JLB 40

3. Daar in die stilte, waar ik ook ben,
voel ik die kracht weer, hoor ik die stem,
die mij terugvoert, terug naar de mensen
wie zij ook zijn, terug naar mijzelf,
ben weer verbonden met wat ik niet zeggen kan.


Zingen: LB 974: 1, 2 en 5

Stil gebed
Onze Vader, gezongen: JLB 44

website: www.jachtlaankerk.nl



Mededelingen en toelichting collecte



We gaan staan



Zingen: LB 993: 1, 5, 6 en 7

Collecte
1.De eerst bestemming is voor de
Diaconie Vakantie minima 2
Leven met een heel beperkt budget is voor een
behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens de
dagelijkse realiteit. Daarvan kan vaak geen vakantie
betaald worden. De Diaconie stelt ieder jaar een
aantal van deze minder draagkrachtige personen en
gezinnen uit Apeldoorn in staat om toch van een
korte vakantie te genieten. Ook in coronatijd. Met de
bijdrage van vandaag wordt dat mogelijk gemaakt.
2.De tweede betemming is voor de Jachtlaankerk/
Kapel Hoog Soeren (o.a. Pastoraat
en Onderhoud gebouwen)
3.De derde bestemming is voor: – Plaatselijk

Missionair Werk De uitgangscollecte is bestemd
voor het 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

5. Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte –
alles zegent Hem,
6. want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

Op welke wijze kunt u uw bijdrage overmaken:
U kunt uw bijdrage overmaken naar
rekeningnummer: NL86 INGB 0008 2492 92 t.n.v.
Collecten JLK & KHS te Apeldoorn, o.v.v.
“Collecten Jachtlaankerk 16 mei 2021”. De
vermelding van de collecte-datum is belangrijk om
de collecten aan de juiste doelen te doen toekomen.

7. Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.


Zegen
A: Amen
In de kerk gaan we weer zitten tot we op
aanwijzing onze plaats kunnen verlaten en via
de aangegeven weg de kerk uitgaan.



Orgelspel

KANSELAFKONDIGING ZONDAG 16 MEI 2021

Wanneer u de zondagsbrief op papier heeft en u
beschikt over een smartphone scan dan de
onderstaande QR-code (niet met de scanner van
uw bank-app). U wordt automatisch geleid naar een
beschermde website waar u zelf het bedrag kunt
invullen. De bankgegevens en de vermelding van
de datum zijn voor u ingevuld.

Beroepingsnieuws
De wijkgemeente b.a. Eben Haëzerkerk zal, met
instemming van de algemene kerkenraad, op 25
mei ’21 een beroep uitbrengen op dr. P. Veerman,
predikant te Katwijk aan Zee. Dit ter vervulling van
de vacature van ds. P.J. den Admirant.
Wanneer u de zondagsbrief digitaal leest op uw
smartphone of PC/Laptop dan kunt u kiezen om de
collecte-link te gebruiken door te klikken op:
Collecten. Ook dan zijn de bankgegevens en de
vermelding van de datum voor u ingevuld en is het
bedrag aanpasbaar.
website: www.jachtlaankerk.nl

Nieuws uit en voor de wijkgemeente
Jachtlaankerk

Bedankjes
Van Luc Mannens

Bloemen
De bloemen van vandaag gaan, als groet van onze
twee gemeenten, naar:
Namens de JachtLaaanKerk
 Mevr.J.L.Elenbaas-Stoel, Chamavenlaan15
 Heer.C.R.J.Kramer,Mercuriuslaan 35/105
Namens de Goede Herder Kerk:
 Mw. Boks-Brand
 Mevr. Brouwer-Oosterman

De afgelopen weken zijn wij enorm verrast met
vele hartelijke groeten / wensen vanuit onze
gemeente.
Langs deze weg wil ik mede namens Ans, jullie
hartelijk danken voor de lieve aandacht.
Ik ben heel goed onderweg naar 100% herstel
en ben al weer gedeeltelijk aan het werk.
Hartelijke groeten, Luc Mannens

… Duivenspeurtocht tussen Hemelvaart en
Pinksteren in teken van hoop
Van Jan en Jannie Timmerman
Tussen Hemelvaart en Pinksteren is er een
bijzondere Duivenspeurtocht in Apeldoorn. Voor
jong en oud. Georganiseerd door de Jachtlaankerk,
de Grote Kerk en de Goede Herderkerk. Op 36
adressen in Apeldoorn-West hangt een
duivenposter achter het raam. De duiven hebben
elk een getal. Kun jij ze vinden met behulp van de
digitale kaart? Tel de getallen op en mail de
uitkomst vóór zaterdag 22 mei, 16.00 uur naar
schateilandgrotekerk@gmail.com. Vermeld daarbij
je naam en je leeftijd. Tijdens de feestelijke online
Pinksterdienst in de Grote Kerk op zondag 23 mei
(aanvang 10.00 uur) maken we de prijswinnaars
bekend. Voor alle info en de digitale speurkaart, ga
naar de website www.jachtlaankerk.nl
Er zijn ook nog 3 speciale opdrachten in de
speurtocht opgenomen:
Bij de Grote Kerk: vouw een duif.
Bij de Goede Herderkerk: kleur een regenboog.
Bij de Jachtlaankerk: schrijf een boodschap van
hoop.

Dank!
Het is al weer even geleden, dat we veel
(bemoedigings)kaarten ontvingen van
verschillende gemeenteleden. Het heeft ons
vast geholpen om door de coronatijd heen te
komen want wij maken het – na twee prikken nog steeds uitstekend. Nu het einde van de
beperkingen in zicht is willen we iedereen
hartelijk bedanken. We hopen elkaar weer
gauw te kunnen ontmoeten.
Jannie en Jan Timmerman
Kerkdiensten:
zondag 23 mei 2021
Grote Kerk:

Ds. Michiel de Leeuw
Ds. Bert Schüssler
Ds. Annelies Jans
(Gezamenlijk pinksterdienst met GHK, JLK)
zondag 30 mei 2021
Jachtlaankerk:
Ds Michiel de Leeuw
Goede Herder Kerk: Mw. Dorine Keizer
Kopij volgende zondagsbrief
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl
Marja Wijnholds, tel. 06-5364 9330

Alle deelnemers een hoop plezier gewenst!

website: www.jachtlaankerk.nl

