
 

 

4e Zondag van de herfst, 9 oktober 2022 

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: ds. Hans Bouma 

Ouderling: Kees Wenniger 

Diaken: Fenny Meijer 

Lector: Rein van Dijk 

Organist: Bert Noordegraaf 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WE VERSTILLEN 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED: Psalm 92: 1,2 

 

BEGINWOORDEN 

v: Onze hulp is 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 het werk dat zijn hand 

aan heel de schepping begon! 

  

v: Genade zij u en vrede,  

 van God onze Vader, 

 van Jezus Christus, de Zoon,  

 door de heilige Geest. 

a: Amen.  

 

We gaan zitten 

 

INLEIDING 

 

GEBED 

 

Collage POЁZIE EN ORGEL 

 

ZINGEN: Psalm 92: 3 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GROET 

 

GEBED 

 

1e LEZING: Psalm 92: 13 t/m 16 

 
13De rechtvaardigen groeien op als een palm, 

als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog. 
14Ze staan geplant in het huis van de HEER, 

in de voorhoven van onze God groeien zij op. 
15Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn 

en blijven krachtig en fris. 
16Zo getuigen zij dat de HEER recht doet, 

mijn rots, in wie geen onrecht is. 

 

2e LEZING: Marcus 8: 22 t/m 26 

 
22Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij 

Hem gebracht, en men smeekte Hem om de man 

aan te raken. 23Hij pakte de blinde bij de hand en 

bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel 

op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet 

u iets?’ 24Hij begon weer te zien en zei: ‘Ik zie 

mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen 

rond.’ 25Daarna legde Hij weer zijn handen op de 

ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open 

en genas; hij zag alles nu heel helder. 26Hij stuurde 

hem naar huis met de waarschuwing: ‘Ga het dorp 

niet in!’ 

 

ZINGEN: Lied 534 

 

OVERDENKING: 

HET VERHAAL VAN DE BLINDE UIT BETSAÏDA, 

Mensen wandelend als bomen 

 

ZINGEN: Psalm 92: 7,8 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen 

zijn) 

 

We gaan (zo mogelijk) staan) 

 

SLOTLIED: Lied 654: 1,6  

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen, Amen, Amen 

 

COLLECTE BIJ DE UITGANG 

 

MUZIEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COLLECTE: 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of 

middels deze link: 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digital

e-collecte.html: 

 

 

1. Diaconie, CNAP (Chr. Noodfonds A’doorn) 

Mensen die in financiële nood verkeren en niet in 

aanmerking komen voor andere voorzieningen, 

kunnen een beroep doen op Het Christelijk 

Noodfonds voor Apeldoorn. Dit interkerkelijk fonds 

werd in 2017 in het leven geroepen om mensen 

financieel te ondersteunen voor wie geen andere 

voorzieningen beschikbaar zijn. Met uw bijdrage kan 

dit interkerkelijk fonds mensen in geldnood beter 

helpen. 

2. Goede Herderkerk 

3. Collecte voor plaatselijk missionair werk 

De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk 

missionair werk. Vanuit de verschillende wijken 

worden initiatieven ontwikkeld om mensen met het 

evangelie te bereiken. Goede initiatieven willen we 

graag ondersteunen en mogelijk maken. Daarom is 

uw bijdrage zeer welkom. 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemengroet gaat met een felicitatie vanwege 

haar 80ste verjaardag naar mevrouw Karreman, 

Jachtlaan. Bij het meeleefbord in de hal kunt zich 

melden om de bloemen weg te brengen en u uw 

naam op de kaart schrijven die met de 

bloemengroet wordt bezorgd.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve mensen rond de Goede Herderkerk. 

 

Het nieuwe seizoen Happy Hour, 2022-2023. 

 

Vrijdag 14 oktober 2022, vanaf 17.00 tot 19.00 

uur, locatie ontvangstruimte Goede 

Herderkerk! HAPPY-HOUR! 

 

Deze wordt georganiseerd om U allen, jong en 

oud, in een ongedwongen sfeer te ontmoeten 

onder het genot van: een kopje koffie/thee, fris 

en/of een drankje, en een hapje/snack! 

 

Weet U allen hiervoor van harte uitgenodigd! 

 

Hopelijk tot ziens, op vrijdag 14 oktober 2022! 

 

De Happy-Hour commissie. 

 

 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html

