ZONDAGSBRIEF 31 juli 2022

JACHTLAANKERK

GOEDE HERDERKERK

Voorganger : ds Corma Baas
Organist
: Toon Hagen

ZOMERDIENSTEN WEST 10 UUR (Na de dienst is gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een
kop koffie of thee. Deze wordt aan de centrumzijde geschonken).
Er is oppas in gebouw Irene achter de kerk en voor kinderen van 4-12 jaar is er Schateiland in
het Pleinhuis
YouTube Link: https://youtu.be/mdnBXxKCQwU
YouTube Link voor de kinderen:
https://drive.google.com/file/d/1C9XfrVHRi8Og3o4bsNMw6qedRpn8-Zcp/view?usp=sharing

Orde van dienst
ORGELSPEL

GEBED VAN DE ZONDAG

BEGROETING
door ouderling van dienst Hetty Mesie

LEZING Lucas 11 : 1 - 13
door lectrix Hetty Mesie

STILTE

ACCLAMATIE 339a

DREMPELGEBED

OVERDENKING

Gemeente gaat (zo mogelijk) staan

MUZIEK

AANVANGSLIED 215 : 1 , 2 , 6 , 7

MEDEDELINGEN

GROET EN BEMOEDIGING
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

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze
Vader)
Gemeente gaat (zo mogelijk) staan
Kinderen komen onder het slotlied terug in de
dienst

V: De Heer is met u allen
G: Zijn vrede is met u

SLOTLIED

Gemeente gaat zitten

ZEGEN, allen: Amen, amen, amen

GEBED
(GLORIA)LIED 985

ORGELSPEL

981

Collecte bij de uitgangen
1. Diaconie, Jeugdwerk (De Sleutel)
De Sleutel, ooit begonnen als pioniersplek van de PKN, is in juli 2021 geadopteerd
als Diaconaal buurtproject met een locatie in Kerschoten en in Zuid. De Centrale
Diaconie is daarmee zowel financieel als bestuurlijk volledig verantwoordelijk voor dit
project. Kinderen en ouders uit zeer verschillende culturele en religieuze
achtergronden in deze wijken nemen graag deel aan de verschillende activiteiten bij
De Sleutel. Ondersteunt u met deze collecte dit werk van de kerk naar buiten?
2. Kerk m.b.t. algemene kosten eredienst en pastoraat.
3. Wijkkas
Bloemen
De bloemen van vandaag gaan, als groet van de gemeenten, naar:

In verband met de privacywetgeving worden de namen alleen gepubliceerd
op de fysieke liturgie die tijdens de viering wordt gebruikt.
Gezamenlijke Zomerdiensten West
Zondag 7 augustus - 10.00 uur - ds. Deodaat v.d. Boon uit Hummelo
in de Goede Herderkerk
Zondag 21 augustus - 10.00 uur - ds. Marcelle van Schoonhoven uit Barneveld
in de Jachtlaankerk
Gemeenteleden van de Grote Kerk die op deze zondagen vervoer nodig hebben, en
anders geen gebruik maken van de autodienst, kunnen contact opnemen met Hennie
van Leeuwen, 06-43427219.
Open Kerk
Elke zomer staat de Grote Kerk in het weekend voor iedereen open. Met deze zomer
de expositie ‘Leren van oude meesters’. Te zien is het werk van Lisa Wiersma, Maria
Wiersma en Nard Kwast. Bekend van het televisieprogramma: ‘Het geheim van de
meester’ met de reconstructie van de Nachtwacht. Er is een looproute gemaakt, te
beginnen bij de nieuwe aanbouw. Daar is ook de overzichtslijst met de titels van de
werken te vinden. Daarnaast staat Wim van Munster met zijn team garant voor
sfeervolle bloemstukken.
Welkom tussen 16 juli en 10 september op de zaterdagen en zondagen van 11.30 tot
16.00 uur. Met het afwisselende muziekpodium van 14.00-16.00 uur. Gratis entree.
Het programma van het muziekpodium is te vinden op de website van de Grote Kerk:
www.grotekerkapeldoorn.nl.

