
 

 

7e Zondag van de herfst, 30 oktober 2022 

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: ds. P. Lindhout 

Ouderling: Gerrit Stegenga 

Diaken: Cocky van Hell 

Lector: Oege Wierda 

Organist: Leen Jacobs 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WE VERSTILLEN 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED Psalm 126 

De psalm van deze zondag 

 

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 

 

Inleidende woorden 

 

ZINGEN: Lied 751 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

GLORIALIED Psalm 149: 1, 3, 5. 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GROET 

V: De Heer zij met u. 

A: Ook met u zij de Heer. 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

LEZING: 2 Timoteüs 4: 1-8 

 
1Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en 

van Christus Jezus, die zal oordelen over de 

levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst 

en heerschappij: 2Verkondig de boodschap, blijf 

aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht,  

 

straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht 

vereist. 3Want er komt een tijd dat de mensen de 

heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren 

om zich heen verzamelen die aan hun verlangens 

tegemoetkomen en hun naar de mond praten. 4Ze 

zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar 

naar verzinsels. 5Jij echter moet in alles nuchter 

zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger 

van het evangelie doen, je dienende taak 

vervullen.6Mijn bloed wordt al als een offer 

uitgegoten, het moment waarop ik heenga 

nadert. 7Maar ik heb de goede strijd gestreden, de 

wedloop volbracht, het geloof behouden. 8Nu 

wacht mij de erekrans van de gerechtigheid, die de 

Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven 

op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan 

allen die naar zijn komst hebben uitgezien. 

 

ZINGEN: Lied 801: 1, 2, 3, 4 

 

VERKONDIGING 

 

KORTE STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: Lied 947 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 
GEDACHTENIS van mevrouw van Brummen – 
van Kooten. (We gaan (zo mogelijk) staan)) 

 

ZINGEN: Lied 961 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

Onze Vader (NBV21) 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen, 

laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de 

hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat we nodig 

hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit, 

in eeuwigheid. 

Amen.   



 

 

 

MEDEDELINGEN 

 

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen 

zijn) 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

SLOTLIED: Lied 749: 1, 3 

 

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, Citypastoraat 

Een plek voor bezinning, contact en praktische hulp. 

Dat is wat het Citypastoraat de bezoekers van het 

Inloophuis aan de Deventerstraat wil bieden. De 

vrijwilligers luisteren naar hun verhalen, zorgen voor 

gezelligheid, een kopje koffie en een maaltijd. Zo 

dragen zij bij aan een beter leven van kwetsbare 

medemensen. De kerken van Apeldoorn 

ondersteunen het Citypastoraat financieel. En u kunt 

daar met deze collecte ook bij helpen. 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat met een felicitatie vanwege haar 

90ste verjaardag naar mevrouw Harten-Immers, 

Permekestraat 7 en ter bemoediging naar mevrouw 

Burgsma, Vosselmanstraat. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAPPY HOUR 

 

Lieve mensen rond de Goede Herderkerk. 

Vrijdag 11 november 2022, wordt er weer een 

Happy Hour georganiseerd van 17.00 tot 19.00 

uur, in de ontvangstruimte van de Goede 

Herderkerk. Dit is de tweede happy hour van dit 

seizoen 2022-2023, en is met een maaltijd, o.a. 

diverse stamppotten, kosten €9.50 voor volwassen 

en €4,75 voor kinderen t/m 12 jaar, exclusief 

consumpties! De Koffie/Thee en Limonade: 

vrijwillige bijdrage. 

Hiervoor dient U zich wel aan te melden, via het 

publicatiebord in de ontvangstruimte van de kerk of 

via E-mail siny.dijkens@gmail.com / telefoon 06-

15045372. De inschrijving sluit dinsdag 8 

november 2022 i.v.m. de Catering. 

Weet u allen hiervoor van Jong tot Oud van harte 

uitgenodigd! 

Wij hopen U allen te zien op vrijdag 11 november. 

De Happy Hour commissie. 

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

