
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

       Winterkerk 
  ‘Een warm onthaal’ 
 
Iedere zondag is er oppas in gebouw Irene achter de kerk 
Vanmorgen is er voor kinderen van 4-12 Schateiland in het Pleinhuis 

  
YouTube LINK: https://youtu.be/j9ab6gjqGe8 
 

TOENADERING     

Orgelspel 

Welkom  

Stilte 

Drempelgebed 

Gemeente gaat zo mogelijk staan 

Lied Psalm 66: 1 en 2, voorafgegaan en afgesloten door Introïtusantifoon 
514b  

 

L I T U R G I E 
 

15 januari 2023 
 

- Kana zondag - 
 

Voorganger: ds. Michiel de Leeuw 
Ambtsdrager: Truus Sietsma 
Lector: Mieke Bredewoud 
Orgel & piano: Toon Hagen 
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Bemoediging en groet      

Vgr: Onze hulp is in de naam van God, 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Vgr: Heer, uw trouw duurt eeuwig, 
Allen: laat het werk van uw handen niet los. 
Vgr:  Genade en Vrede voor ieder hier aanwezig en  
 voor wie wij in ons hart met ons meedragen. 
Allen: Amen. 
         
Lied Psalm 66: 7 

Gemeente gaat zitten 

Gebed voor de nood van de wereld  

Lied 299e (I voorganger, II gemeente) 

HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing Jesaja 62 : 1 - 5  
1Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, 
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, 
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt 
en de fakkel van haar redding brandt. 
2Alle volken zullen je gerechtigheid zien, 
alle koningen je luister. 
Men zal je noemen bij een nieuwe naam 
die de HEER zelf heeft bepaald. 
3Je zult een schitterende kroon zijn 
in de hand van de HEER, 
een koninklijke tulband 
in de hand van je God. 
4Men noemt je niet langer Verlatene 
en je land niet langer Troosteloos oord, 
maar je zult heten Mijn verlangen 
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en je land Gehuwde. 
Want de HEER verlangt naar jou 
en je land wordt ten huwelijk genomen. 
5Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, 
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, 
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, 
zo zal je God zich over jou verheugen. 
 

Lied 176 : 1 en 3 

Lezing Johannes 2 : 1 – 11 
Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van 
Jezus was er, 2en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft 
uitgenodigd. 3Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen 
Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus. 
‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5Daarop sprak zijn moeder de bedienden 
aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6Nu stonden daar voor 
het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud 
van twee à drie metrete. 7Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met 
water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en 
breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9En toen de 
ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist 
niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept 
hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10en zei tegen hem: 
‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de 
minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11Dit heeft 
Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn 
grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem. 

 

Lied 793: 1 en 3 

Verkondiging 

Orgelspel Le Verbe, uit: la Nativité du Seigneur, Olivier Messiaen 1908 - 
1992 
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GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed  
Onze Vader  
die in de hemelen zijt,  
Uw Naam worde geheiligd;  
Uw koninkrijk kome;  
Uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood;  
en vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;  
en leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
Amen.  
 
Mededelingen 
Kinderen komen terug in de viering 
 
Gemeente gaat zo mogelijk staan 

Lied 791 : 1, 2, 3, 5 

Zegen 

Allen: Amen, amen, amen 

Orgelspel  
 
Fijn dat u er was. Wij wensen elkaar een goede week. 
 
Koffiedrinken na de viering in de kerk.  
U bent van harte uitgenodigd, we ontmoeten elkaar graag onder het genot 
van een kop koffie of een kop thee! 
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Collecte bij de uitgangen 
1: Diaconie / Vakanties minima  
Diaconie vakanties voor personen/gezinnen met een minimuminkomen  
Een korte vakantie. Velen onder ons genieten daar regelmatig van. Helaas 
geldt dat niet voor een behoorlijk aantal huishoudens met een beperkt 
budget. Daarom kunnen ook dit jaar kerkelijke en niet-kerkelijke inwoners 
uit Apeldoorn, die verkeren in bijzondere situaties én een 
minimuminkomen hebben, zich aanmelden via de wijkdiakenen of de 
Protestantse Diaconie voor een vakantie in Nederland. Helpt u mee dit 
mogelijk te maken?  
2: Kerk 
3: Ondersteuning gemeenten - Goed toegerust aan de slag 
Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel 
vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van 
pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van 
bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk 
dat werkers in de kerk goed zijn toegerust. De Protestantse Kerk voorziet 
hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers 
en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en 
ervaringen uitwisselen. 
 
Op de website van de Grote Kerk staan alle instructies over de 
mogelijkheden om de collectes over te maken. Ga naar: 
https://www.grotekerkapeldoorn.nl/collecte  
 
KERKBRIEF 
Bloemengroet  
Deze zondag gaan de kerkbloemen met een hartelijke groet naar de 
volgende gemeenteleden 
In verband met de privacywetgeving worden de namen alleen op de fysieke 
liturgie die tijdens de viering wordt gebruikt, gepubliceerd. 

Bent u in de gelegenheid om een van deze boeketten weg te brengen, 
meldt u zich dan na afloop van de dienst bij Maria Schutte in de hal van 
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gebouw Irene. Weet u een adres waar een bloemengroet op z'n plaats is, 
dan kunt u dit doorgeven aan Maria Schutte, mariaschutte@gmail.com. 
  
Goedemorgen, welkom allemaal 
Voor alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar is er Schateiland in het Pleinhuis 
op de parkeerplaats achter de kerk. Schateiland start om 10:00 uur en de 
kinderen komen terug in de kerkdienst. Het thema vanmorgen is de 
bruiloft te Kana. We bekijken de gebeurtenissen vanuit de moeder van 
Jezus, vanuit de ceremoniemeester en vanuit de bediende. 
Er zijn puzzels een spel en iets lekkers.  
 
Bevestiging en herbevestiging ambtsdragers  
De Kerkenraad is blij u te kunnen melden dat op zondag 29 januari Henk 
Daniëls bevestigd zal worden als diaken.  Daarnaast zullen Riedi Bokhorst 
en Hetty Mesie worden herbevestigd als kerkrentmeester, Truus Sietsma 
als diaken en Hans Kiel als diaken met bijzondere opdracht. Hennie van 
Leeuwen zal in deze viering aftreden als diaken. Gegronde bezwaren tegen 
de bevestiging en herbevestiging kunnen uiterlijk dinsdag 24 januari 
worden ingediend bij de scriba.  

Voedselbank 
Helaas zijn er veel mensen die om allerlei redenen een beroep moeten 
doen op de voedselbank. En die groep is groeiende. Daarom willen we op 
zaterdag 21 januari van 11.00 - 12.00 goederen inzamelen voor 
de voedselbank. Het liefst zamelen we langer houdbare producten in. U 
kunt uw goederen afgeven bij de ingang van Gebouw Irene. 
Diaconie Grote Kerk 
 
Kerkbalans 2023. Kerk uit balans?  
Volgende week, vanaf 16 januari, start de actie Kerkbalans weer. De 
meeste gemeenteleden (bijna 800) zullen geen papieren brief krijgen maar 
een e-mail. In de mail verzoeken we om uw bijdrage ook digitaal terug te 
sturen. De overige ruim 500 leden krijgen een brief thuisbezorgd. We 
hopen overigens dat deze leden hun toezegging ook digitaal willen doen, 
hoewel de mogelijkheid om de toezegging per brief te doen blijft bestaan. 
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Het kan zijn dat u zowel een brief als een mail krijgt. Vanwege al die 
digitalisering zal de traditionele telavond vervallen.  
In de mail of brief zal ook staan dat wij de kosten in de kerk sterk zien 
stijgen. Als het voor u mogelijk is, verzoeken we u daarom om uw bijdrage 
te verhogen. Alleen zo blijft de kerk ook financieel in balans. In alle 
gevallen dank voor uw bijdrage. 
Uw kerkrentmeesters. 
 
Autodienst 
Wij willen u vanuit de Diaconie attenderen op de autodienst voor de 
zondagse vieringen, zeker nu met de winterdiensten in de verschillende 
kerken, maar ook m.b.t. de rest van het jaar.  
Mocht u hier gebruik van willen maken omdat u slecht ter been bent of 
geen eigen vervoer hebt, neem contact op met Hennie van Leeuwen,  
E: hennie.vl@tiscali.nl of T: 06-43427219.  
We zijn ook op zoek naar chauffeurs die eens in de zoveel tijd willen rijden. 
Meldt u zich dan ook aan bij Hennie van Leeuwen. 
 
Orgelconcert en meezingen 
Lieve mensen van de Jachtlaankerk en Grote Kerk opgelet: In deze, vaak, 
donkere wintermaanden hebben wij het plan opgevat om op 5 februari  
twee van onze uitstekende organisten te laten concerteren op ons mooie 
orgel in de Goede Herderkerk. Die ochtend vieren we samen met de 
mensen uit de Jachtlaankerk en Grote Kerk een dienst, waarin ook de 
cantorij haar medewerking zal verlenen. De kerk is al warm en daarom is 
dit een uitgelezen kans om uw aanwezigheid te verlengen en met elkaar 
kennis te maken. Eerst om, na de koffie/thee, te luisteren naar Reinder 
Torenbeek en Leen Jacobs, wanneer zij hun eigen keuze laten horen. 
Vervolgens hopen we met elkaar van onze zelf meegebrachte etenswaren 
te genieten. (De Goede Herderkerk zorgt voor de drank bij de lunch). Na 
de lunch hopen we dan samen te zingen, begeleid door het orgel en met 
ondersteuning van onze cantorij. Maar wát we gaan zingen is aan u. We 
zouden het heel fijn vinden als u uw favoriete gezang/psalm wilt inzenden 
naar Arda van Dulmen, E: arda.vandulmen@kpnmail.nl T:  06-23009413. 
Zij zal daar een lijst van maken en uiteraard geldt dan dat de meest 
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gekozen liederen gezongen zullen gaan worden. I.v.m. de voorbereiding 
voor de organisten en de cantorij is de uiterste inzendtermijn van uw 
liedsuggestie dinsdag 24 januari. Wij hopen dat velen van u, dus juist ook 
vanuit de Jachtlaan- en de Grote Kerkgemeente, aanwezig zullen zijn, 
zodat we er een gezellig kennismakingsevenement van kunnen maken. 
Namens het Moderamen van de Goede Herderkerk, Arda van Dulmen 
   
Agenda voor de komende twee weken 

18 jan. 10.00 Koffieochtend Gebouw Irene 
22 jan. 10.00 Ds. Hester Smits, ds. Bram Bregman Julianakerk 
  Ds. Michiel de Leeuw, Kinderkring  
24 jan. 20.00- Lezing Pier Slump – ‘Wie ben ik, Julianakerk 
 22.00 en waar kom ik vandaan’?  
27 jan. 17-19 Meet & Greet  Gebouw Irene 
29 jan. 10.00 Ds. Hester Smits, Heilig Avondmaal Grote Kerk 
  (her)bevestigen ambtsdragers  
  mmv Projectkoor, Schateiland  
 10.00 Egbert Fokkema G. Herderkerk 
 10.00 Ds. Bram Bregman Jachtlaankerk 
29 jan. 15.30- Kapelconcert in Hoog-Soeren: Kapel  
 17.00 Duo Rendez-Vous Hoog-Soeren 
  Info: www.jachtlaankerk.nl  

 
 


