ZONDAGSBRIEF 29 Augustus 2021

JACHTLAANKERK

GOEDE HERDERKERK
Voorganger : ds. Michiel de Leeuw
Organist
: Chris Stellaard
Zang: Arie Kooiman en Henk van der Molen

Te volgen via:

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9sv0lExERJqbSojwUpobbFhHWBj6EmS1
Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11097
ZOMERDIENST WEST 10 uur

Na de dienst is gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie / thee

Orde van dienst
ORGELSPEL

GEBED (met accenten van drempel- en kyriëgebed
en gebed van de zondag)

Begroeting door de ouderling van dienst Pons
Verheul
Ieder gaat (zo mogelijk) staan
AANVANGSLIED: JLB 8 ‘Vol van verwachting’

V. Zoals het licht ons elke morgen
nieuw verschijnt
ons wekt en koestert met zijn stralen,A. wek Gij God zo ook mij!
V. Zoals de zon geen dag
ons in het donker laat,A. laat mij uw trouw ook nu weer dagen!
V. Schep doorgang aan wat zorgen baart,
wat angst aanjaagt
A. en zet mij recht weer op mijn voeten:
V. Niet moedeloos, niet hopeloos verlamd,
maar opgericht, met opgeheven hoofd
A. tot U, mijn Zon, mijn dag, mijn licht! Amen.
(GLORIA)LIED LB 903 : 1, 2

2. Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid
zijn,
die opdracht aan alles wat ademt, gaat voort.
3. Samengekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van Woord en van
Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.
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
6e jaargang nummer

2.

Als een vogel, die zijn tere
jongen met de vleugels dekt,
zo houdt over mij de Here
zijn beschuttende arm gestrekt.
Alles wendt Hij mij ten goede,
Hij is bij mij nacht en dag,
ja, van voor ik ’t licht nog zag,
ben ik veilig in zijn hoede.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

68

Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden
we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die
eeuwig leven geven, 69en wij geloven en weten
dat u de heilige van God bent.’ 70Jezus zei: ‘Ikzelf
heb jullie alle twaalf uitgekozen, en toch is een
van jullie een duivel.’ 71Hiermee doelde hij op
Judas, de zoon van Simon Iskariot, want hij, een
van de twaalf, zou hem uitleveren.
ACCLAMATIE: LB 339f

MOMENT VOOR DE KINDEREN
https://drive.google.com/drive/folders/1x9TD0d4UlVocSrF72V4
tCpcCdCZhScaC?usp=sharing

LEZING Johannes 6 : 60 – 71
60

Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden:
‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar
luisteren?’ 61Jezus wist wel dat zijn leerlingen
protesteerden en zei tegen hen: ‘Ergeren jullie je
hieraan? 62Maar als jullie nu de Mensenzoon
zouden zien opstijgen naar waar hij eerst
was? 63De Geest maakt levend, het lichaam dient
tot niets. Wat ik gezegd heb is geest en
leven. 64Maar sommigen van jullie geloven niet.’
Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet
geloofden en wie hem zou uitleveren. 65‘Daarom
heb ik jullie gezegd,’ zei hij, ‘dat iemand alleen bij
mij kan komen als het hem door de Vader
gegeven is.’ 66Toen trokken veel leerlingen zich
terug en gingen niet verder met hem mee.
67
Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie
soms ook weggaan?’
LIED “I Follow Rivers” - Triggerfinger
Oh I beg you, can I follow?
Oh I ask you, why not always?
Be the ocean, where I unravel
Be my only, be the water where I'm wading
You're my river running high
Run deep, run wild
I, I follow, I follow you
Deep sea baby, I follow you
I, I follow, I follow you
Dark doom honey, I follow you
He a message, I'm the runner
He the rebel, I'm the daughter waiting for you
You're my river running high
Run deep, run wild
I, I follow, I follow you
Deep sea baby, I follow you
I, I follow, I follow you
Dark doom honey, I follow you
You're my river running high
Run deep, run wild
I, I follow, I follow you…

LIED: LB 840

2. O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om
mij heen, wees de adem waaruit ik ontsta.
3. Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt,
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt
wijn en uw lichaam brood voor wie hongerig
zijn en uw naam wordt een lied in mijn mond.
OVERDENKING
LIED “Avond” – Boudewijn de Groot
Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken
En te hopen dat je licht het doet
Laat buiten de stormwind nu maar razen
in het donker
Want binnen is het warm en licht en goed
Hand in hand naar buiten kijken
waar de regen valt
Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen
En ik ken je diepste angst
Want je kunt niets zeker weten
en alles gaat voorbij
Maar ik geloof in jou en mij
En als je 's morgens opstaat ben ik bij je
En misschien heb ik al thee gezet
En als de zon schijnt buiten

gaan we lopen door de duinen
En als het regent gaan we terug in bed
Uren langzaam wakker worden,
zwevend door de tijd
Ik zie het licht door de gordijnen en ik weet:
Het verleden geeft geen zekerheid
Want je kunt niets zeker weten
en alles gaat voorbij
Maar ik geloof in jou en mij
Ik doe de lichten uit en de kamer wordt nu donker
Een straatlantaarn buiten geeft wat licht
En de dingen in de kamer worden
vrienden die gaan slapen
De stoelen staan te wachten op het ontbijt
En morgen word ik wakker met de geur
van brood en honing
De glans van het gouden zonlicht in jouw haar
En de dingen in de kamer, ik zeg ze welterusten
Vanavond gaan we slapen
en morgen zien we wel
Maar de dingen in de kamer zouden
levenloze dingen zijn zonder jou
En je kunt niets zeker weten,
want alles gaat voorbij
Maar ik geloof in jou en mij…

GEBEDEN
Voorbeden, met gebedsacclamatie JLB 40

Stil gebed - Onze Vader
MEDEDELINGEN EN TOELICHTING COLLECTE
SLOTLIED JLB 148b

2.

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht,
een menselijk gezicht
nabij ons in donkere tijden.

3.

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God
en geef geloof en vertrouwen:
een vlam die niet dooft,
in vrede gelooft.
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.

4.

Behoed en bewaar Jij ons, Lieve God,
omgeef jij ons met jouw zegen.
Wil in de woestijn
een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen.

ZEGEN
allen: Amen
ORGELSPEL

Nieuws uit en voor de wijkgemeente
Collecte
1. Diaconie Jeugdwerk - De Sleutel Kinderen en ouders uit zeer verschillende culturele
en religieuze achtergronden in de wijken
Kerschoten en Zuid voelen zich welkom bij De
Sleutel. Deze pioniersplek is ontstaan op initiatief
van welzijnswerk Stimenz, de voormalige Open
Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk
in Apeldoorn. Daarna is ook in Zuid een groep
gestart. Inmiddels is er een bloeiende
gemeenschap ontstaan van mensen die dit samen
dragen en is het aantal activiteiten gegroeid.
Ondersteunt u met deze collecte dit werk van de
kerk naar buiten?
2. Jachtlaankerk/ Kapel Hoog Soeren (o.a.
Pastoraat en Onderhoud gebouwen)
3. de Wijkkas en wel het Jeugdwerk in de eigen
wijk. Het jeugdwerk heeft een belangrijke plaats in
onze wijkgemeente. De opbrengst voor deze
collecte is daarom bestemd voor het ondersteunen
van het werk voor de jeugd in onze eigen
wijkgemeente.
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 29 augustus 2021”. De
vermelding van de collecte-datum is belangrijk om
de collecten aan de juiste doelen te doen
toekomen.
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.
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.
Bloemen
De bloemen van vandaag gaan, als groet van de
gemeente, naar een aantal leden van beide
wijkgemeenten.
Kerkdiensten zondag 5 september 2021
Jachtlaankerk: ds. Loes Kraan
Goede Herderkerk: ds. Annelies Jans

11.00 uur Koffie met “Heel JLK bakt” en
“Talentenjachtlaan”
Voor iedereen, dus ook voor de thuiskijkers: kom
naar de kerk!
12.30 uur “Back to the Chapel”: lunch bij Kapel
Hoog Soeren
en aansluitend (ont)spannend spelprogramma voor
alle leeftijden
14.30 uur Einde
Let op: je hoeft je alléén op te geven voor de
kerkdienst zelf (zoals gebruikelijk via Scipio of
mail).
De overige activiteiten zijn voor iedereen vrij
toegankelijk: dus kom back to church!
En wil je iets lekkers bakken voor na de kerkdienst,
laat dat dan weten via een mailtje aan:
joke@penningsonline.nl

Geboortebericht
Ons bereikte het heugelijke bericht dat op 31 juli jl.
is geboren Faebe Jan Dirk, het tweede kind van
Marieke en Jan Dirk van der Borg. Faebe is het
broertje van Isaäc, die in oktober vorig jaar in de
Jachtlaankerk werd gedoopt. Het gezin woont aan
de Paslaan 14a, in Apeldoorn. Op het
geboortekaartje staat deze tekst:
“The Lord bless you and keep you
Make His face to shine upon you
And be gracious to you.”

12 september: Startzondag in de Goede
Herderkerk!
‘Van U is de toekomst’: het jaarthema van de
Protestante Kerk Nederland, én het thema van
startzondag! Het wordt een bijzondere dienst,
zondag 12 september, in de Goede Herderkerk.
We zijn dankbaar voor de mogelijkheid elkaar te
zien, te ontmoeten. En we beseffen dat velen het
zwaar hebben gehad. Een dag met vele,
gemengde gevoelens. Goed om dan samen stil te
staan bij wat er echt toe doet: ‘Uw Koninkrijk kome.’
Met vertrouwen gaan we de toekomst tegemoet
omdat God zelf ons tegemoet komt. En hoe mooi:
ambtsdragers worden bevestigd, én de cantorij
zingt. Na de kerkdienst zijn er verschillende
activiteiten en spelletjes, en we sluiten af met een
gezamenlijke lunch. Neem je iets lekkers mee?
Meer informatie volgt in de vrijdagmail of op de
website: www.goedeherderkerk.info.
12 september: Startzondag in de Jachtlaankerk!
Thema: “Back to Church”
10.00 uur Feestelijke kerkdienst: “Back to
Church”, met zangkwartet en Kinderkoor

Bij deze zegenwens sluiten wij ons als gemeente
van harte aan, voor Faebe en zijn ouders!
DV zondagavond 29 augustus DMB dienst waarin
voorgaat ds. P. van Duijvenboden. Wilbert Magré
zal de organist zijn.
De dienst kan door 160 personen bijgewoond
worden na aanmelding. Uiteraard gelden de
Corona protocollen van de Grote Kerk.
Aanmelden via
https://www.grotekerkapeldoorn.nl/gemeenteagenda/550-kerkdienst-177

Kopij volgende zondagsbrief
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl
Marja Wijnholds 06-5364 9330

