
 

6e jaargang nummer  

ZONDAGSBRIEF 24 JULI 2022

 
 

 

 
JACHTLAANKERK   GOEDE HERDERKERK 

 
Voorganger  : ds. Roel van Oosten         
Organist       : Roland Zeilstra       

             
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 door de ouderling van dienst  
 
AANVANGSLIED: Liedboek 283: 1 en 4 
 
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 (met accenten van drempel- en 
kyriëgebed) 
 
(GLORIA)LIED ieder gaat (zo mogelijk) staan: 
Liedbundel JLK: 54      
 
De kinderen gaan naar de nevendienst  
Link naar het materiaal: 
https://drive.google.com/file/d/1C9XfrVHRi8Og3o4
bsNMw6qedRpn8-Zcp/view?usp=sharing  
 
GEBED VAN DE ZONDAG: we zingen 
Liedbundel JLK: 19, twee keer het eerste couplet  
 
LEZING: 
Lukas 10: 38-42 
Jacobus 2: 14-22       
 
Liedboek 992      
 
OVERDENKING 
 
We zingen enkele keren Liedboek 925       

 
GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN 
(de kinderen komen tijdens de collecte terug uit de 
nevendienst) 
 
SLOTLIED: Liedboek 423       
 
ZEGEN, allen: Amen, amen, amen 
 
ORGELSPEL 
 
THEMA VAN DEZE DIENST IS: 

MARTA EN MARIA, TWEE WIJZEN VAN 

GELOVEN. 

 

We lezen vanmorgen het verhaal over 

Marta & Maria, een verhaal over twee vrouwen, 

twee zusters - en daarnaast een stukje uit de brief 

van Jacobus. 

 

We staan vooral stil bij het verhaal over 

Marta & Maria. Dat is geen onbesproken verhaal. 

Maar eigenlijk gaat het in dit verhaal via Marta en 

Maria over twee verschillende wijzen van gelovig 

in het leven staan. En die twee horen bij elkaar, 

zoals Maria en Marta bij elkaar horen, al past de 

ene wijze meer bij de één en de andere bij een 

ander, zoals Marta en Maria ook verschillend zijn 

en bij elkaar horen. 
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Nieuws uit en voor de gemeente 
 
Collecte 
 
1.De eerst rondgang is voor de Diaconie, 
vakantie minima    
Een behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens 
kan niet genieten van een korte vakantie, omdat zij 
leven van een beperkt budget. Ook dit jaar kunnen 
inwoners uit Apeldoorn, die verkeren in bijzondere 
situaties én een minimuminkomen hebben, zich 
aanmelden via de wijkdiakenen of de diaconie van 
de Protestantse Gemeente Apeldoorn voor een 
vakantie in Nederland. Met de bijdragen van 
vandaag kunnen deze mensen, kerkelijk of niet-
kerkelijk, toch op vakantie.  
 
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, 
ontmoeting  
Vandaag vragen wij speciaal uw bijdrage voor de 
kosten van ontmoeting, zoals bij vergaderingen, 
maar ook het koffiedrinken na de dienst. 
 
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 JLK-GH-GK 24 juli 2022”. 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 worden naar een viertal 
gemeenteleden gebracht. 
 
Kerkdiensten zondag 31 juli   
Jachtlaankerk  : geen dienst 
Goede Herder kerk : geen dienst 
Grote Kerk  : ds. C. Baas 
Kapel Hoog Soeren : Onderweg Dienst 
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