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ZONDAGSBRIEF 10 JULI 2022

 
 

 

 
JACHTLAANKERK   GOEDE HERDERKERK 

 
 

Voorganger  : ds Ad Wijlhuizen       
Organist       : Chris Stellaard     

                 
ZOMERDIENSTEN WEST 10 UUR Na de dienst is  gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een 
kop koffie of thee 
 
Te volgen via:  
YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9sv0lExERJqbSojwUpobbFhHWBj6EmS1  
Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11097   

 

Orde van dienst 
 
ORGELSPEL 
 
BEGROETING  
 
AANVANGSLIED: JLB 8 
 
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 
 
GEBED  
 
GLORIALIED ieder gaat (zo mogelijk) staan: 
JLB 117     
 
De kinderen gaan naar de nevendienst  
Link naar het materiaal: 
https://drive.google.com/drive/folders/10zVwglUaaTbU3OxaqCuL9
HMxCTyjulxW?usp=sharing  

 
GEBED VAN DE ZONDAG, gebeden én 
afgesloten met: LB 329 ( 1x herhalen).  
 
LEZING: Lucas 10: 25-37       
 
LIED 84, 1 en 3 
 
OVERDENKING 
 
MUZIEK 
 

GEBEDEN voorbeden-stil gebed-Onze Vader 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN 
De kinderen komen onder de collecte terug uit 
de nevendienst 
 
SLOTLIED: JLB 77  
 
ZEGEN, allen: Amen, amen, amen 
 
ORGELSPEL 
 

Nieuws uit en voor de gemeente 
 
Collecte 
1. De eerste rondgang is voor de Diaconie 
Plaatselijke instellingen: 
Schuldhulpmaatjes ondersteunen mensen die in 
financiële problemen zijn gekomen.  
De diaconale collecte is bedoeld voor toerusting 
en kennisuitwisseling van de maatjes en 
coördinatoren, zodat zij dit mooie, maar 
moeilijke werk kunnen volhouden. Met uw 
bijdrage kan de diaconie de Stichting 
Schuldhulpmaatje Apeldoorn blijven steunen.  
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:  
Kerkenwerk in de eigen gemeente. 
In onze wijkgemeente is sprake van een groot 
aantal activiteiten. Deze staan beschreven op de 
website. Activiteiten die dankzij veel vrijwilligers 
binnen onze gemeente kunnen plaatsvinden. 
Uiteraard zijn daar ook kosten aan verbonden 
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waar we in deze collecte uw aandacht voor 
vragen. 
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 10 juli 2022”. De 
vermelding van de collecte-datum is belangrijk 
om de collecten aan de juiste doelen te doen 
toekomen. 
Of: scan de onderstaande QR-code (niet met de 
scanner van uw bank-app).  

 
U kunt ook deze link gebruiken. Collecten.  

      
Ga je mee naar buiten!!! 
We gaan weer kamperen tijdens het 
startweekend van vrijdag 16 tot maandag 19 
september. Voor iedereen die het gezellig vindt 
om lekker buiten, samen op te trekken. 1 of 
2 nachten kan ook. Op zaterdag gaan we samen 
barbecuen waarbij je ook als daggast kan 
aanschuiven, en zondag vieren we de 
startzondag bij de kerk. We gaan weer naar 
Landgoedcamping Westerwolde in Assel. Heb je 
geen tent, geen probleem, die is te regelen! 
Voor meer informatie en aanmelden, neem 
contact op met Karin Veldkamp 
karinveldkamp@outlook.com.  
 
Save the date: Startzondag JLK: 
18 september 2022 
10.00 uur Jachtlaankerk, met aansluitend een 
feestelijk programma  
Thema: ‘Van binnen naar buiten!’ 
 

 
 
 
Koffieschenkers gevraagd 
Beste gemeenteleden, 
Iedere zondag wordt na de dienst door een 
aantal vrijwilligers koffie geschonken (die door 
de koster gezet is). Omdat een aantal 
vrijwilligers zich teruggetrokken heeft, vragen we 
een aantal nieuwe mensen. Willen we het 
koffiedrinken na de dienst behouden, en dat 
willen we toch graag, hebben we een aantal 

nieuwe vrijwilligers nodig.  
Voelt u hier iets voor of hebt u vragen, neem 
dan contact op met Stoffer IJmker, (tel. 055 
5333774 of st.ijmker@gmail.com). Alvast 
bedankt! 
 
Bloemen 
De bloemen van vandaag worden, als groet van 
de gemeente, naar een aantal gemeenteleden 
gebracht. 

 
Kerkdiensten zondag 17 juli 
Goede Herderkerk: ds ter Avest       
Jachtlaankerk: geen dienst 

Kapel Hoog Soeren: 10.30 Onderwegdienst 
          

Kopij volgende zondagsbrief 
vrijdagmail@goedeherderkerk.info 
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