
  

GOEDE HERDERKERK   JACHTLAANKERK 

Link voor de kinderen:  h"ps://drive.google.com/file/d/1C9XfrVHRi8Og3o4bsNMw6qedRpn8-Zcp/view?
usp=sharing    

MUZIEK 

WELKOM door de ouderling van dienst  

AANVANGSLIED gezang 217: 1, 2 en 3 

STILTE 

We gaan staan 

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a. en die nooit laat varen wat zijn hand aan heel 
    de schepping begon.  

v. De Heer zij met u. 
a. Met u zij de Heer. 

We gaan zitten 

GEBED (met accenten van drempel- en kyriëgebed, 
en gebed van de zondag) 

GLORIALIED Gezang 713: 1 en 2 

LEZING Jesaja 65: 17 – 25 (NBG 2021)      
Lezing door Oege Wierda 
Voor de tekst z.o.z. 

LIED gezang 747: 1 en 2 

OVERDENKING 

MUZIEK      

MOMENT VAN GEDENKEN 

Wij gedenken; 
mw. Van Essen – Koopman 
en 
mw. Rijnders - Robbertsen 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

MEDEDELINGEN door de dienstdoende diaken 

SLOTLIED  Gezang 978:  1, 2, 3 en 4  

We gaan staan 
   

ZEGEN, allen: Amen, amen, amen 

MUZIEK 

Na de dienst bent u welkom in de ontmoetingsruimte 
voor koffie / thee. 

COLLECTE: 

1. Diaconie 
Diaconaal aandeel wereldwijd 
Samen collecteren omdat we geloven in delen. 
Samen zijn we Kerk in Actie. Met deze woorden roept 

Zondag: 7 Augustus 2022 
Voorganger: ds Deodaat van der Boon 
Ouderling: Chris Dijkens 
Lector Oege Wierda 
Diaken: Siny Dijkens 
Kerkrentmeester: Laurita Nanninga 
Organist: Leen Jacobs

Link om de dienst mee te kunnen kijken: 
https://dashboard.dienstmeekijken.nl/ghkapeldoorn. 

https://drive.google.com/file/d/1C9XfrVHRi8Og3o4bsNMw6qedRpn8-Zcp/view?usp=sharing
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de Protestantse Kerk in Nederland ons op te geven 
voor de projecten van Kerk in Actie. De Diaconie van 
de Protestantse Gemeente in Apeldoorn steunt via 
Kerk in Actie projecten verspreid over de hele wereld. 
Zo worden honderden lokale hulporganisaties en 
kerken geholpen in hun streven om mensen hoop en 
perspectief op een beter leven te bieden. 

2. kerk 

3. Wijkkas 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of 
middels deze link: https://site.skgcollect.nl/292/
pagina/5627/digita le-collecte.html   
of bij het verlaten van de kerkzaal in de 
collectezakken. 

BLOEMENGROET: De kerkbloemen gaan met een 
hartelijke groet vanuit de Grote Kerk, de 
Jachtlaankerk en de Goede Herderkerk naar: 
Grote Kerk 
Dhr. en mevr. Bergsma - Kool 
Mevr. M.C.A. Martens 
Jachtlaankerk 
Dhr. en mevr. J.H.Dekkers   
Dhr. en mevr. C.P.Garretsen 
Goede Herderkerk 
Dhr. J. van den Berg 

Gezamenlijke zomerdiensten in Noord – West: 

Zo 7 augustus, 5e zomerdienst in de Goede 
Herderkerk + JLK en GK 
Zo 14 augustus, 6e zomerdienst in de Goede 
Herderkerk + JLK 
Zo 21 augustus, 7e zomerdienst in de Jachtlaankerk 
+ GK en GHK 
Zo 28 augustus, 8e zomerdienst in de Goede 
Herderkerk +  

Bijbellezing, Jesaja 65: 17 – 25 

17 Zie, ik schep een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in 
vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de 
geest. 18 Er zal alleen maar blijdschap zijn en 
groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep 
Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar 
bevolking vreugde. 19 Dan zal ik over Jeruzalem 
jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen 
geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. 
20 Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts 
enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren 

niet voltooit; want een kind zal pas sterven als 
honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt 
als vervloekt. 21 Zij zullen huizen bouwen en er 
zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van 
de opbrengst eten; 22 in wat zij bouwen zal 
geen ander wonen, van wat zij planten zal geen 
ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen 
zijn als de jaren van een boom; mijn 
uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk 
van hun handen. 23 Zij zullen zich niet 
tevergeefs afmatten en geen kinderen baren 
voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel 
hun nageslacht, een volk zijn dat door de HEER 
is gezegend. 24 Ik zal hun antwoorden nog voor 
ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog 
spreken. 25 Wolf en lam zullen samen weiden, 
een leeuw en een rund eten beide stro en een 
slang zal zich voeden met stof. Niemand doet 
kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn 
heilige berg – zegt de HEER. 
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