Zomerdienst 6
15 augustus 2021
JACHTLAANKERK

Voorganger : ds. Gerrit Ruiterkamp
Organist
: Roland Zeilstra

GOEDE HERDERKERK

Te volgen via:
YouTube: : https://www.youtube.com/playlist?list=PL9sv0lExERJqbSojwUpobbFhHWBj6EmS1
Kerkomroep: : h ps://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11097
Orde van dienst
ORGELSPEL
WELKOM door de ouderling van dienst
Dineke Oosterkamp
(waarna we gaan staan)
AANVANGSLIED: Lied 287: 1,2 en 5
“Rond het licht dat leven doet”

STIL GEBED
BEGINWOORDEN

v. Onze hulp is en zal komen van JHWH
a. die hemel en aarde gemaakt hee ,
v. die trouw is over alle genera es heen
a. en die nooit laat vallen wat zijn hand
begon.
Amen.
v. JHWH is met u allen!
a. Zijn vrede is met u! (we gaan zi en)
GEBED, aansluitend zingen wij Lied 997.
“en vele duizenden ontheemd”

2. Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest
is het feest!
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5. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

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!

Zingen Lied 330: ‘Woord dat ruimte
schept”

3. En binnen heerst de bitt’re twist, het woord
wordt tot verwijt,
dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu
schaamt’ en nijd;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld
aan!
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!
GLORIALIED: Lied 308 a “Gloria in excelsis”
LEZING: Johannes 15: 1 – 8
Zingen Lied 653: 1, 4 en 5. “U kennen, uit en tot U
leven”

MOMENT VOOR JONG EN OUDER
h ps://youtu.be/ldh6lszzjjE (Elly en
Rikkert)
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4. Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie u kent geen duisternis.

5. Gij zijt de wijnstok van ons leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartenbloed.
OVERDENKING
MUZIEK

Zingen Lied: 970: 1 en 2; “Vlammen zijn er vele,
Eén is het licht”

2. Ranken zijn er vele, één is de stam.
wijnstok van het leven,

ranken zijn er vele, één is de stam,
Wij zijn één in Christus.

GEBEDEN
Afgewisseld met JLB 34 “Kom luister naar mij”

Onze Vader: JLB 39

SLOTLIED
Lied: 418: 1, 2 en 3
“God, geef ons de kracht” (we gaan staan)

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.
3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen.
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

ZENDING EN ZEGEN
A: Amen

INZAMELING VAN DE GAVEN

ORGELSPEL

Collecte bestemmingen
1.De eerste rondgang is voor de Diaconie en
Omzien naar elkaar. Juist in deze tijd hebben
mensen extra aandacht nodig, hebben ze
behoefte aan bezoek en waarderen ze tekenen
en blijken van verbondenheid. Met de opbrengst
van deze collecte worden de kosten daarvan
betaald. Bezoek kan nu niet of beperkt. Deze
collecte is bedoeld voor de tijd dat pastorale
medewerkers, contactpersonen en diakenen wel
weer gemeenteleden thuis een zichtbaar teken
van meeleven kunnen geven.
2.De tweede rondgang is voor de Jachtlaankerk/
Kapel Hoog Soeren (o.a. Pastoraat en
Onderhoud gebouwen)
3.De derde rondgang is voor de Collecte Kerk in
Actie/Zending
Christenen staan sterker in hun geloof in
Pakistan
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar
en onzeker. Zij vormen een minderheid en
behoren tot de laagste klasse, de armste
bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben
bovendien relatief weinig kennis over het
christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met
lokale kerken aan een sterke en vernieuwende
kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers
kunnen, onder meer via internet, cursussen en
trainingen volgen over discipelschap en theologie.
Ieder jaar doen daarnaast 6.000 tieners mee aan
een jongerentrainin . Zij zijn het toekomstig kader
van de kerk en staan dankzij deze training sterker
in hun geloof. Met uw bijdrage aan deze collecte
steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie,
zoals dit project in Pakistan.
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 15 augustus 2021”.
De vermelding van de collecte-datum is belangrijk
om de collecten aan de juiste doelen te doen
toekomen.
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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
beide gemeenten, naar:
❀ Mevr. W.J. van Hoeve- Goossen, Huize
September, Kelvinstraat 3 (JLK)
❀ Mevr. G. Teunissen-Oudshoorn, Polhoutlaan 21
(JLK)
❀ Mevr. Bakker-Kamminga, Mierevelddstraat 37
(GHK)
❀ Mevr. De Bruyn, Zorgcentrum Berghorst, K.
311. (GHK)

Wilt u graag eens praten over wat u bezighoudt?
Vindt u het fijn om af en toe contact met iemand
te hebben? Of weet u iemand anders die daarbij
gebaat zou zijn?
Neem dan gerust contact op met het Pastoraal
Contactpunt van de Jachtlaankerk: 055-2002041,
pastoraat@jachtlaankerk.nl)
Of van de Goede Herderkerk:

DMB-dienst
Beste belangstellende,
De commissie is blij dat op DV zondagavond 29
augustus de DMB diensten weer van start kunnen
gaan in de Grote Kerk.
U bent hartelijk welkom in deze dienst waarin ds.
P. van Duivenboden zal voorgaan. De organist zal
zijn Wilbert Magré.
De dienst kan door 160 personen bijgewoond
worden na aanmelding. Uiteraard gelden de
Corona protocollen van de Grote Kerk.
Via https://www.grotekerkapeldoorn.nl/gemeenteagenda/550-kerkdienst-177 kunt u zich nu al
aanmelden.
Wij stellen het op prijs dit bericht te delen in uw
omgeving en zien uit naar de ontmoeting op
zondagavond 29 augustus.
met vriendelijke groet,
Commissie DMB Diensten
André Staal
voorzitter

Kerkdienst zondag 22 augustus 2021
7e zomerdienst
Goede Herderkerk: ds. Michiel de Leeuw
Kopij volgende zondagsbrief (voor 29 aug.)
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl
Margriet Boerma
Tel. 355 5333

