
 
 
 
 
 

GOEDE HERDERKERK       JACHTLAANKERK 
 
Zondag: 14 augustus 2022 
Voorganger: ds. Michiel de Leeuw 
Ouderling: Kees Wenniger 
Diaken: Jeanette Oosting 
Kerkrentmeester: Pleun de Heer 
Lector: Wilma Spijker 
Organist: Teun Kalter 

 
Kerkdienst meekijken: 
https://dashboard.dienstmeekijken.nl/ghkapeldoorn. 
 
Kerkdienst meeluisteren: 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11097 
 
 

 
 
MUZIEK 
 
 
WELKOM door de ouderling van dienst  
 
 
AANVANGSLIED: 215 : 1, 2, 3, 4, 7  
 
 
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: LB 218 
 
 
De kinderen gaan naar de Kinderkring.  
https://images.app.goo.gl/XigutQXwDFZsHa
pS9 
 

Link naar het materiaal: 
https://drive.google.com/file/d/1_WkeuTMc_IK5
VZS9Vs8AMtsdYGD2IxG2/view  
 
 
LEZING: Mattheus 25 : 1 - 13      
 
1Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn 
als met tien meisjes die hun olielampen hadden 
gepakt en eropuit trokken, de bruidegom 
tegemoet. 2Vijf van hen waren dwaas, de andere 
vijf waren wijs. 3De dwaze meisjes hadden wel 
hun lampen gepakt, maar geen olie. 4De wijze 
meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in 
kruiken bij zich. 5Omdat de bruidegom op zich 
liet wachten, werden ze allemaal slaperig en 
dommelden ze in. 6Midden in de nacht klonk er 
luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga 
hem tegemoet.” 7De meisjes werden wakker en 
brachten hun olielampen in orde. 8De dwaze 
meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat 
van jullie olie, want onze lampen gaan uit.” 9De 
wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er 
nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek 
liever een verkoper en koop zelf olie.” 10Terwijl 
zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, 
en zij die klaarstonden gingen met hem naar 
binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur 
gesloten werd. 11Enige tijd later kwamen ook de 
andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, doe 
open voor ons!” 12Maar hij antwoordde: “Ik 
verzeker jullie: ik ken jullie niet.” 13Wees dus 
waakzaam, want jullie weten niet op welke dag 
en op welk tijdstip Hij komt. 
 
 
LIED: LB 848 
 
 
OVERDENKING 



 
 
MUSICA PRO DEO       
 
GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 
Met gebedsacclamatie LB 367e:  
“Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons” 
 
 
MEDEDELINGEN door de dienstdoende diaken 
 
 
We gaan staan 
 
SLOTLIED:  LB 423 
   
 
ZEGEN, allen: Amen, amen, amen 
 
 
 
 
MUZIEK 
 
 
COLLECTE: 
 
 
1e  Diaconie 
CNAP 
Armoedebestrijding is allereerst een taak van de 
gemeentelijke overheid. Daar waar overheids- 
en andere organisaties op korte termijn geen 
hulp kunnen bieden, kan het CNAP, het 
Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn, dat wel. 
Samen met afgevaardigden uit andere kerken 
biedt het CNAP individuele financiële hulp aan 
niet-leden van de kerken waarvoor geen andere 
voorzieningen beschikbaar zijn. 
 
 
2e  Kerk 

 
Uitgang: 
Kerk in Actie/Zending Egypte:  
De kerk staat op tegen armoede in het dorp 
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er 
veel armoede. Met een groot 
ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-
Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede 
zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere 
toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf 
jaar lang samen met de inwoners aan betere 
gezondheidszorg, onderwijs en 
werkgelegenheid. Er worden ook 
alfabetiseringscursussen georganiseerd, 
ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten 
en huizen worden gerepareerd. Zo werken kerk 
en samenleving samen onder het motto: 
‘Veranderen kan’. 
 
 
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 van 
onze gemeenten naar: 
Vanuit de JLK 
Mevr. M. Knol-Nobels, Wieselse kampweg 35;   
Mevr. J. A. Elfring-Hoogeveen, Loolaan 69/k/4. 
Vanuit de GHK 
Mevr. Woudenberg, Westerzande 52 
Mevr. Verbaas-Knort, Burg. Des Tombeplein 33 
 
 
 
 


