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ZONDAGSBRIEF 21 AUGUSTUS 2022

 
 

 

 
JACHTLAANKERK   GOEDE HERDERKERK 

 
 
 
 
Voorganger  : ds. M. van Schoonhoven         
Organist       : Chris Stellaard      

    Thema          : ‘Op zoek naar vreugde’                
 
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: 
Pons Verheul      
 
AANVANGSLIED: Psalm 33: 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 : Lied 705: 1 en 2 
Ieder gaat (zo mogelijk) staan    
 
De kinderen gaan na een kort gesprekje naar de 
nevendienst  
 
GEBED VAN DE ZONDAG 
 
LEZING: Psalm 51: 1-15 en Filippenzen 4: 4-7 
 
ANTWOORDPSALM: Psalm 51: 5      
 
OVERDENKING 
 

ZINGEN Lied 907: 1, 3 en 4      
  
MOMENT VAN GEDENKEN 
 
ZINGEN: Lied 650: 2, 3 en 4 
 
GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 
 
MEDEDELINGEN 
Hierna komen de kinderen terug uit de 
nevendienst 
 
SLOTLIED: Lied 425       
 
ZEGEN, allen: Amen, amen, amen 
 
ORGELSPEL 
 
 
 

Nieuws voor en uit de wijkgemeente 
Collecte 
 
1. De eerste rondgang is voor de Diaconie 
Omzien naar elkaar.  
Mensen die extra aandacht nodig hebben, 
waarderen het dat ze namens de kerk bezocht 
worden en een blijk van verbondenheid in de 
vorm van een kleine attentie krijgen. Met de 
opbrengst van deze collecte worden de kosten 
daarvan betaald. Pastorale medewerkers, 
contactpersonen en diakenen kunnen zo niet 
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alleen een luisterend oor maar ook een 
zichtbaar teken van meeleven 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 Wijkkas en 
is bestemd voor het Ouderenwerk. 
Door ondersteuning vanuit de Wijkkas kunnen 
veel wijkgerichte activiteiten plaatsvinden. 
Vandaag noemen we het ouderenwerk in onze 
wijk. Een voorbeeld is het werk dat gedaan 
wordt door het TOP (Team Ouderen Pastoraat). 
Een flink aantal vrijwilligers brengt regelmatig 
een bezoekje aan de ouderen, ook in de Loohof 
en in de verpleeghuizen. Soms wordt een 
attentie meegenomen. 
 
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-GK-GH 21 augustus 

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. 
 
Startzondag 18 september en 
Kampeerweekend 16-19 september 
Vrijdag 16 tot maandag 19 september: 
Kamperen voor jong en oud tijdens het 
Startweekend! Landgoedcamping Westerwolde 
in Assel; 1, 2 of 3 nachten; met caravan of tent. 
Heb je die niet, geen probleem, dat is te regelen! 

Bij de barbecue op zaterdag kun je ook als dag 
gast aanschuiven. Zondag gaan we met z’n 
allen naar de kerk. Meer informatie en 
aanmelden bij Karin Veldkamp: 
karinveldkamp@outlook.com 
 
Zondag 18 september: 
10.00 uur Startdienst Jachtlaankerk 
11.00 – 14.00 uur Feestelijk programma 
Thema: ‘Van binnen naar buiten!’ 
 
De deelkast 
Sinds een aantal maanden staat er een deelkast 
buiten bij de entree van de kerk. 
In de deelkast staan verzorgingsartikelen en 
lang houdbaar voedsel voor financieel 
minderdraagkrachtige medemensen. 
Het is goed te constateren dat men de weg naar 
deze kast heeft gevonden en dus in een 
behoefte voorziet. Momenteel is er behoefte aan 
douchegel, shampoo, tandpasta 
en lang houdbaar voedsel.   

 
Joodse begraafplaats 
De komende week, van maandag tot 
donderdag, wordt weer hulp gevraagd bij het 
jaarlijkse schoonmaken van de Joodse 
begraafplaats aan de Arnhemseweg. De kleine 
joodse gemeenschap hoopt dat er ook nu 
vrijwilligers zijn die daarvoor een paar uur 
beschikbaar stellen. Het is elk jaar weer nuttig, 
leerzaam en gezellig. Eventueel nadere 
informatie bij Leo IJkel, tel. 055-
3664368 marleo.ijkel@hetnet.nl 
 
Bloemen 
De bloemen van vandaag gaan, als groet van de 
gemeente, naar: 

 Mevr. E.M. Ramacher-Vermeulen, 
       Wildernislaan 10 

    Heer en Mevr. J. Appelboom, Sterrenlaan 26 

    Huiskamer van woonzorgcentrum  
        Kronenberg, Smaragdstraat 10 

 Mevrouw de Vries, woonzorgcentrum 
        Kronenberg, Smaragdstraat 10 
 

Kerkdiensten zondag 28 augustus 
Goede Herderkerk: ds Michiel de Leeuw 
Jachtlaankerk: geen dienst 
Kapel Hoog Soeren: 10.30 Onderwegdienst 

          
Kopij volgende zondagsbrief 
vrijdagmail@goedeherderkerk.info 
 
 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=hQQYKzsq0D5JkGm45SKfkz6Mp5tdHF4l
mailto:marleo.ijkel@hetnet.nl
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=hQQYKzsq0D5JkGm45SKfkz6Mp5tdHF4l


 

 

 


