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           Zondagsbrief 8 januari 2023 
 

Winterkerk 
‘Een warm onthaal’ 

 
 Voorganger : ds. Michiel de Leeuw  
 Orgel / piano : Chris Stellaard  
 Solozang : Anne-Marieke Evers  
 Thema : ‘Doop van de Heer’ 
Te volgen via:  
YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9sv0lExERJqbSojwUpobbFhHWBj6EmS1 
Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11097   
  

   

Orde van dienst 
 
 

1. De ontmoeting 
 

 Orgelspel 
 

 Begroeting door de ouderling van dienst  
 

 Zingen (staand): LB 215 : 1, 2, 7 
 

 We gaan zitten 
 

 Stil gebed 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw is en het werk van Zijn 
 handen niet loslaat 

 

 Kyriegebed, voorafgegaan en besloten met:  
 
‘O pastor animarum’ - Hildegard von Bingen 

(1098-1179) 

 

O pastor animarum 

Et o prima vox 

Per quam omnes creati sumus 

Nunc tibi, tibi placeat 

Ut digneris nos liberare de miseriis 

Et languoribus nostri. 

 

O herder van zielen 

en o eerste stem 

door wie wij allen zijn geschapen 

nu als het u behaagt 

en het u welgevallig is 

bevrijd ons van al onze ellende 

en al onze zwakheden 

 Glorialied (staand): LB 100a, voorzang solo, 
refrein door allen 

 
2. De lezingen en de verkondiging 

 
V: De Heer is met u allen 
A: Zijn vrede is met u 
 

 Gebed van de zondag 
 

 Moment voor de kinderen 
 

 Kinderlied: Jachtlaanbundel (JLB) 146 
 

 Kinderen gaan naar de kinderkring 
 

 Lezing: Jesaja 42 : 1 - 7 
 

 Zingen: LB 1005 (Engels): couplet 1 - 4 solo, 
couplet 5 allen,  refrein telkens door allen 

 

 Lezing: Mattheüs 3 : 13 – 17 
 
13Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan 
om door Johannes gedoopt te worden. 14Johannes 
probeerde Hem tegen te houden met de woorden: 
‘Ik zou door U gedoopt moeten worden, en dan 
komt U naar mij?’ 15Maar Jezus antwoordde: ‘Toch 
moet je het doen, want zo dienen wij de 
gerechtigheid geheel en al tot vervulling te 
brengen.’ Toen deed Johannes het. 16Zodra Jezus 
gedoopt was en uit het water omhoogkwam, 
opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de 
Geest van God als een duif op Hem 
neerdaalde. 17En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit 
is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ 
 

 Zingen: LB 524 : 1, 2, 3, 4 
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 Overdenking 
 

 Solozang: ‘Dank sei dir Herr’ - G.F. Händel 
(1685-1759) 

 
Dank sei Dir Herr, 

Du hast Dein Volk mit Dir geführt  

Israel hin durch das Meer. 

Wie eine Herde zog es hindurch.  

Herr, Deine Hand schützte es  

in Deine Güte gabst Du ihm Heil.  

Dank sei dir Herr! 

 

U zij lof, Heer. 

U heeft uw volk geleid 

Israël door de Rode Zee 

Zoals een kudde trok het er doorheen 

Heer, uw hand beschermde het 

In uw goedheid heeft u het voorspoed 

gegeven. 

U zij lof, Heer. 

 
3. Het verzamelen 

 

 Gebeden 
 
 Voorbeden, met gebedsacclamatie JLB 40 
  
 Stil gebed 
  
 Gezongen Onze Vader (Marten Kamminga) 
 

 
 

 Kinderen komen terug in de kerk 
 

 Mededelingen en toelichting collecte  
 

 Zingen: JLB 77 
 

 Zegen 
Zingen: Amen. 
 

 Orgelspel 
 

 Collecte bij de uitgang 
 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten bij een kopje koffie of thee. 

Je bent van harte uitgenodigd! 
 

Nieuws uit en voor de wijkgemeente 
Collecte, tijdens de dienst 

 
1.De eerste rondgang is voor de diaconie -
Citypastoraat  
De Herberg aan de Deventerstraat is voor een 
deel van de bezoekers de enige plek waar ze 
terechtkunnen voor contact, een helpende hand, 
een kopje koffie of een maaltijd. Dat het Inloophuis 
in de winter ruimer open is, wordt zeer 
gewaardeerd. De kerken van Apeldoorn zijn al 
jaren nauw betrokken bij dit diaconale werk. Uw 
bijdrage wordt gevraagd als teken van 
verbondenheid met de Stichting Citypastoraat die 
de voortzetting van dit werk mogelijk maakt. 
 
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 de Bloemengroet. Iedere 
zondag worden er na  afloop van de diensten in 
Hoog Soeren en in de Jachtlaankerk een aantal 
bossen bloemen gebracht naar gemeenteleden die 
geconfronteerd worden met verdriet, teleurstelling, 
ziekte of juist vreugde. De bloemengroet is een 
teken van meeleven dat vaak leidt tot een 
onverwacht gesprek of ontmoeting. 
Op welke wijze kunt u uw bijdrage overmaken: 
 
Voor uw digitale collecte zie Pagina “Geven” op de 
website van de Jachtlaankerk.  
Scan de QR-code voor het adres:  

 
Of gebruik deze link: jachtlaankerk.nl/giften/ 

https://www.deherberg-apeldoorn.nl/
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Bent u nog niet bekend met het werken met 
Appostel ga naar Appostel en kijk wat u moet 
doen om via die digitale route aan de collecten 
mee te kunnen doen. LET OP. Bij het zoeken naar 
“gemeente” vul dan in “Protestantse Gemeente 
Apeldoorn” (adres Hofveld 52 Apeldoorn). Daarna 
kunt u zich verder registreren en voor de 
Jachtlaankerk kiezen. 

  
Bij vragen stuur een email met uw vraag en 
telefoonnummer naar 
penningmeester@jachtlaankerk.nl . 
 
Oude versie Collecte mededeling 
U kunt uw bijdrage overmaken naar 
rekeningnummer: NL86 INGB 0008 2492 92 t.n.v. 
Collecten JLK & KHS te Apeldoorn, o.v.v. 
“Collecten Jachtlaankerk 8 januari 2023”. 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. 
 
Lezing dr. Miranda Klaver (VU) over 
evangelische en charismatische kerken  
Morgenavond maandag 9 januari: ontvangst vanaf 
19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. Dr. Miranda Klaver 
zal ingaan op de opkomst en het succes van de 
evangelische en charismatische kerken in 
Nederland en wereldwijd. Wat zouden wij van deze 
kerken kunnen leren? De toegang is vrij. 
U wordt verzocht zich aan te melden via e-mail: 
lezing.miranda.klaver.apeldoorn@gmail.com .  

 
Bloemen 
De bloemen van vandaag worden, als groet van 
onze wijkgemeenten, naar zes gemeenteleden 
gebracht. 
 
Gemeenteavond JLK 11 januari a.s. 
Woensdag 11 januari a.s. organiseren we een 
gemeenteavond voor de gemeente rond de 
Jachtlaankerk en de kapel Hoog Soeren. 
Onderwerp van gesprek is de financiële situatie 
van Protestante Gemeente Apeldoorn en daarmee 
verbonden de zorg om financiële situatie rond 
onze gemeente in het bijzonder. 
Onze begroting (Jachtlaankerk/kapel Hoog 
Soeren) laat voor 2023 een substantieel tekort 
zien. We hebben uw ideeën nodig om eind 2023 
dit bedrag te kunnen reduceren tot € 0,00. 
Daarnaast verkennen we de mogelijkheden om dit 
tekort in de komende jaren op een structurele wijze 
te voorkomen. 
Documenten die onze financiële situatie 
verduidelijken kunt u opvragen via het mailadres 
van de kerkrentmeesters of de scriba: 
 kerkrentmeester@jachtlaankerk.nl  
scriba@jachtlaankerk.nl 
De avond start om 20.00 uur,  inloop vanaf 19.30 
uur.(Eventuele verdere informatie volgt 
voorafgaande aan de gemeenteavond.) 
 Mede namens de kerkrentmeesters, 
Maarten de Graaf,  
voorzitter WKR 
 
 

 
 
Wilt u graag eens praten over wat u bezighoudt? 
Vindt u het fijn om af en toe contact met iemand te 
hebben? Of weet u iemand anders die daarbij 
gebaat zou zijn? Neem dan gerust contact op met 
het Pastoraal Contactpunt: 055-2002041 / 
pastoraat@jachtlaankerk.nl  
 
Kribjesplein 
Na twee lockdowns met Kerst, is het er toch van 
gekomen! Op 23 december jl. werd Kerst bij de 
JLK verwelkomd met het kribjesplein.  
Gemeenteleden en buurtbewoners gaven ondanks 
de nattigheid, massaal gehoor aan de uitnodiging. 
Een heel team van vrijwilligers stond klaar voor 
deze ontmoeting tussen gemeente en 
buurtbewoners. Zij werden ontvangen met koek en 
zopie, een levende kerststal met herders, een 
kerststallen expositie, een vuurplaats en een 
Christmas Carroll koor dat diverse malen optrad. 
De prachtige kerststallenexpositie trok veel  
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belangstelling. Het keukenteam, dat door de 
tieners werd bestierd, verkocht heerlijke 
zelfgebakken koek en cake. Jelka de Leeuw dacht 
aan het goede doel, met eigen gemaakte kunst ten 
behoeve van het WNF. Kerst is het feest van het 
licht, daarom kon men ook voor iemand een 
kaarsje aansteken. Hoewel het buiten regende, 
was er veel warmte! Van de levende kerststal met 
2 herders en schapen, de vuurkorven, de 
glühwein- en knieper tenten en het 
hartverwarmende Christmas Caroll koor. Dank aan 
alle tieners van de kelderkerk en vrijwilligers die dit 
hebben mogelijk gemaakt! 
 
Projectzingen met HetKoor van de JLK 
‘…ik zou graag eens met HetKoor meezingen, 
maar niet het hele jaar door elke week…’ 
Herkenbaar? Dan is dit vast iets voor jou: 
In 2023 kun je telkens een aantal weken mee 
repeteren en dan meezingen in de dienst! 
De eerste mogelijkheid is: 
Vanaf donderdag 12 januari 5 keer repeteren voor 
de dienst op 12 februari. 
Repetities: donderdag van 20:15-21:30 uur. 
Geef je op bij Berenice Muller. 
137b.muller@gmail.com 
 
Jachtschotel op 13 januari 
Het is weer tijd voor onze volgende gezamenlijke 

maaltijd. In december hadden we een 

Oranjemaaltijd met een verrassend lekkere hutspot 

en een nagerecht met mandarijntjesvla en 

vlaggetje. Zaal 1 was sfeervol verlicht en alle tafels 

waren bezet. We hadden geanimeerde 

gesprekken met elkaar. We starten om 17:00u met 

voorbereiden (snijden, raspen en koken, maar 

vooral: gezellig bij elkaar zijn). 18.00u: aanvang 

maaltijd. U bent van harte welkom. Graag 

aanmelden bij: skattemulle@planet.nl  of via de 

opgavelijst die in de kerk ligt/staat. 

 

Winterkerkdienst zondag 15 januari 2023 
Grote Kerk  : ds. Michiel de Leeuw 
 
 
Winterkerkdienst zondag 22 januari 2023 
JachtlaanKerk : Ds. Hester Smits 

  Ds. Bram Bregman 
  Ds. Michiel de Leeuw 

 
 
Kopij volgende zondagsbrief (22-01-2023) 
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl 
Annemiek Stoop 055 5223943 
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