
24ste jaargang 

Zondagsbrief 22 januari 2023 
 

Winterkerk 
‘Een warm onthaal’ 

 
 Voorgangers : ds. Hester Smits 
       ds. Bram Bregman 
       ds. Michiel de Leeuw  
 Organist : Herman Koopmans  
 
Te volgen via:  
YouTube: https://bit.ly/livestream_Jachtlaankerk 
 Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11097   
 
Vanmorgen is er behalve oppas en Kinderkring ook Kelderkerk voor de jongeren van 10 – 16 jaar.  
Jullie kunnen hiervoor direct naar de kelder!  

   

Orde van dienst 
 

1. De ontmoeting 
 

• Orgelspel 
 

• Begroeting door de ouderling van dienst  
 

• Zingen (staand): LB 117a 
 

• 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  
 

• Glorialied (staand): JLB 54 (3x) 
 

 
2. De lezingen en de verkondiging 

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

• Gezongen gebed om de heilige Geest:  
LB 695 : 1, 4, 5 

 

• Moment voor de kinderen 
 

• Kinderlied: JLB 52: 1, 2  ‘Alle kinderen tellen 
mee’ 
 

• Kinderen gaan naar de kinderkring 

• Lezing: 1 Korintiërs 1 : 1 - 9 
 

1Van Paulus, apostel van Christus Jezus, 

geroepen door de wil van God, en van onze 

broeder Sostenes. 2Aan de gemeente van God in 

Korinte, geheiligd in Christus Jezus en geroepen 

om Gods heiligen te zijn, en aan allen die de 

naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, 

waar dan ook, bij hen en bij ons. 3Genade zij u 

en vrede van God, onze Vader, en van de Heer 

Jezus Christus. 
4Ik dank mijn God altijd voor u, omdat Hij u in 

Christus Jezus zijn genade heeft 

geschonken. 5Door uw eenheid met Hem bent u 

in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en 

al uw kennis 6bewijst dat het getuigenis over 

Christus bij u verankerd is, 7en hierdoor ontbreekt 

het u aan geen enkele gave van de Geest terwijl 

u wacht op de verschijning van onze Heer Jezus 

Christus. 8Hij is het ook die u tot het einde toe de 

zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op 

de dag van onze Heer Jezus Christus. 9God, 

door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn 

Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. 

 

• Zingen: LB 970: 1, 3 
 

• Lezing: 1 Korintiërs 1 : 10 - 17 
 

10Broeders en zusters, in de naam van onze Heer 

Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind 

te zijn: om scheuringen te vermijden en in uw 
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denken en uw overtuiging volkomen één te 

zijn. 11Door Chloë’s huisgenoten is mij namelijk 

verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid 

onder u heerst. 12Ik bedoel dat de een zegt: ‘Ik 

ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollos,’ een 

derde: ‘Ik van Kefas,’ en een vierde: ‘Ik van 

Christus.’ 13Is Christus dan verdeeld? Is Paulus 

soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van 

Paulus dat u bent gedoopt? 14Ik dank God dat ik 

niemand van u – behalve dan Crispus en Gajus – 

heb gedoopt; 15niemand van u kan dus zeggen 

dat hij in mijn naam is gedoopt. 16Ja, ik heb ook 

nog Stefanas en zijn huisgenoten gedoopt, maar 

ik kan mij niet herinneren dat ik nog iemand 

anders heb gedoopt. 17Christus heeft mij immers 

niet gezonden om te dopen, maar om te 

verkondigen – en niet door middel van 

diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het 

kruis van Christus van zijn kracht worden 

beroofd. 

 

• Zingen: LB 970 : 2 
 

• Preekje 1 
 

• Orgelspel rond LB 970  
 

• Preekje 2 
 

• Zingen: LB 970 : 5 
 

• Preekje 3 
 

• Zingen: LB 822: 1x solo, 2x allen  
 
 

3. Het verzamelen 
 

• Gebeden 
 Voorbeden 
 Stil gebed 
 Onze Vader  

 

• Kinderen komen terug in de kerk 
 

• Mededelingen en toelichting collecte  
 

• Zingen (staand): LB 422 
 

• Zegen 
Zingen: Amen. 
 

• Antwoordlied: LB 425 
 

• 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 
1. De eerste rondgang is voor de Diaconie 
CNAP Mensen die dringend behoefte hebben 
aan financiële ondersteuning en niet in 
aanmerking komen voor andere voorzieningen, 
kunnen gebruik maken van het Christelijk 
Noodfonds voor Apeldoorn. Het is opgericht door 
de Protestantse Gemeente Apeldoorn samen 
met een aantal andere kerkgenootschappen. Het 
fonds is een voortzetting van de bij onze kerken 
al lang bestaande Individuele hulpverlening. Met 
deze collecte steunt u mensen buiten de kerk, die 
in financiële nood verkeren en een tijdelijk 
steuntje in de rug hard nodig hebben. 
2. De tweede rondgang is voor de 
Jachtlaankerk/ Kapel Hoog Soeren  
(o.a. Pastoraat en Onderhoud gebouwen) 
3. De derde rondgang is voor 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. 
 
Digitale Collecte: 
Voor uw digitale collecte met Appostel zie Pagina 
“Geven” op de website van de Jachtlaankerk.  
Scan de QR-code voor het adres:  

 
Of gebruik de link: jachtlaankerk.nl/giften/ 
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar 
rekeningnummer: NL86 INGB 0008 2492 92 
t.n.v. Collecten JLK & KHS te Apeldoorn, o.v.v. 
“Collecten Jachtlaankerk 22 januari 2023”. De 
vermelding van de collecte-datum is belangrijk 
om de collecten aan de juiste doelen te doen 
toekomen. 
Of scan 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. 

https://jachtlaankerk.nl/giften/
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Of klik op de volgende link: Collecten. Ook dan 
zijn de bankgegevens en de vermelding van de 
datum voor u ingevuld en is het bedrag 
aanpasbaar. 
 
Taizéreis zomer 2023 voor 17-25 jaar 
 

 
 
Gaat het er dan eindelijk weer van komen dit 
jaar? Met Apeldoornse jongeren uit verschillende 
kerken naar de inspirerende en gezellige 
kloostergemeenschap van Taizé? We hopen van 
wel! De planning is dat we gaan in de eerste 
week van de zomervakantie, dus zondag 9 juli tot 
zondag 16 juli 2023. Het is voor alle jongeren van 
17 – 25 jaar, de kosten bedragen tussen € 200-
250 p.p. 
A.s. zondag 29 januari, om 19.00 uur is er een 
presentatie van de Taizéreis in de Jachtlaankerk. 
Jongeren vertellen over hun ervaringen, vragen 
kunnen gesteld worden. Ben je erbij en / of heb je 
interesse? Stuur dan een berichtje naar ds. 
Michiel de Leeuw (predikant@jachtlaankerk.nl / 
06-42089096). Kijk ook eens op: 
https://www.3ranken.nl/verdieping/verdieping-
voor-jongeren/taizereizen/  
 
Leeskring en lezing ‘GELD EN GO€D’ van 
Alain Verheij in februari 

 
In zijn boek ‘Geld en goed’ onderzoekt Alain 
Verheij wat wij doen met geld en wat geld met 
ons doet en hoe we de wereld mooier kunnen 
maken door anders naar geld te kijken. Inspiratie 
vindt hij in de eeuwenoude Bijbelverhalen, die 
een verrassend licht werpen op hedendaagse 
urgente kwesties. Én hij zet óns aan het denken 
over hoe wij de wereld kunnen verrijken door 
anders met ons geld om te gaan. 
We houden hierover een leeskring gezamenlijk 
met de Jachtlaankerk, de Grote Kerk, de Goede 

Herderkerk, Wijkgemeente Noord-Oost én 
geloofsgemeenschap De Drie Ranken. We lezen 
en bespreken dit boek in vier avonden op vier 
verschillende locaties, telkens van 20.00 - 21.30 
uur: 
Maandag 20 februari 2022 - Jachtlaankerk 
Maandag 6 maart 2022 - De Drie Ranken 
Maandag 13 maart 2022 - Julianakerk 
Maandag 20 maart 2022 - Grote Kerk: lezing 
door Alain Verheij 
De laatste avond, de lezing van Alain Verheij zelf, 
is ook los van de andere avonden te bezoeken. 
We vragen voor de lezing in de Grote Kerk een 
vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 5,-). 
Aanmelden (graag vóór 7 februari) bij ds. Michiel 
de Leeuw: predikant@jachtlaankerk.nl / 
0642089096. 
  
Herdenking Apeldoornsche Bosch 
Op maandag 23 januari wordt herdacht dat 
tachtig jaar geleden alle joodse bewoners van 
Het Apeldoornsche Bosch door de bezetter 
werden gedeporteerd en vermoord. ’s Morgens is 
er een bijeenkomst in het Vierhuis, op het terrein 
van ’s Heren Loo. Van tien tot twaalf uur. ’s 
Middags tegen half drie is er een herdenking bij 
het monument in het Prinsenpark. U bent van 
harte welkom om daar bij zijn. Leo IJkel         

 
Meezingen met de musical! 
Voor iedereen van JLK, GHK & GK: 
Elke donderdag repeteren we van 20:15-20:45 
het start- en slotlied van de musical Scherven 
van geluk. Práchtige muziek! 
Repeteer en zing je mee? Dan zien we je graag 
donderdag! 
 
Bloemen 
De bloemen van vandaag gaan, als groet van 
onze wijkgemeenten, naar: 
Namens de Goede Herderkerk 
 Dhr. Huisman, Disselhof 170 
 Mevr. Bolt, van Miereveltstraat 61 
Namens de Grote Kerk 
 Mevr. W.C. van Koeveringe – Labots, 
Loseweg 197 
 Mevr. K. van Gijn – Vermeer, Ordermolenweg 
19 
Namens de Jachtlaankerk 
 Mevr. J.J. van Laar, Achterlandseweg 2 
 Mevr. W.G. Dekker-Belgraver, Gardenierslaan 
54.   
 
Kerkdienst zondag 29 januari 2023 
Jachtlaankerk  : ds. Bram Bregman 
Grote Kerk  : ds. Hester Smits 
Goede Herderkerk : ds. Egbert Fokkema
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