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: ds. Michiel de Leeuw
: Herman Koopmans
: Arie Kooiman
: Zanggroep JLK in twee kwartetten
: Saskia Kattemölle

Gedachtenisdienst
Te volgen via:
YouTube: https://youtu.be/wQLKlixdni8
Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11097

Orde van dienst
Als u deze viering thuis meebeleeft, kunt u vooraf
een kaars(je) klaarzetten om straks tijdens de
gedachtenis te ontsteken.
1. De ontmoeting


Orgelspel



Zingen: JLB 50 Gedenk ons hier bijeen



Begroeting door de ouderling van dienst
Dineke Oosterkamp



Ieder gaat (zo mogelijk) staan



Zingen: Psalm 63 : 1 en 3

3. Wanneer ik wakend in de nacht
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
dan mag ik weer uw goedheid proeven;
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden,
zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,
door uw hand word ik vastgehouden.


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
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Ieder gaat zitten



Kyriëgebed, besloten met Kyrie (Taizé)

jaargang





Glorialied: LB 274

2. Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.
3. Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.
2. De lezingen en de verkondiging

Kinderlied: LB 260

2. Maar kan er iemand de slaap niet vatten,
die bang en eenzaam is in de nacht,
ach lieve engel, spreid dan je vleugels
over die ander, houd daar de wacht.
Ach lieve engel, spreid dan je vleugels
over die ander, houd daar de wacht.


Lezing: 1 Thessalonicenzen 4 : 13 – 18



Zingen: 769: 1 en 5

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


Gebed van de zondag

v. Jij, mijn adem, wanneer ik bid,
a. sprakeloos uit het donker treed.
v. Dan spelt jouw Geest mij woord voor woord
a. en weet ik mij door jou gehoord.
v. Jij, mijn adem, ook in de nacht,
a. als ik niet weet wat morgen wacht.
v. Vul wat ik hoop en wat ik vrees
a. dan met de dromen van jouw Geest. Amen.




Moment voor de kinderen
Link naar het materiaal:
https://drive.google.com/drive/folders/1LYtW
XnGn_-pPV1fVBWNqarjuMdv9evK?usp=sharing
Gedicht ‘Ik droom’ - Hans en Monique Hagen
als de nacht nog niet zo oud is
en mijn bed niet meer zo koud is
droom ik
dat ik alles mag
en alles kan
en alles heb
maar één ding wil ik niet
een potje om te huilen
een potje voor verdriet

5. Mensen kom uw lot te boven
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de geest zal ons bestoken,
nieuw woord alle creatuur.


Lezing: 1 Thessalonicenzen 5 : 1 - 11



Zingen: JLB 46

website: www.jachtlaankerk.nl

stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt Gij gebroken,
gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken,
van dag tot dag ontloken,
zo zien wij uw gezicht.



Overdenking



Ola Gjeilo: ‘Days of Beauty’

Zingen: LB 731

2. Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot U, want in uw heden
bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd
in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken
waarop het wachten is.
3. Vergeet niet hoe wij heten,
wij heten naar uw naam.
Uit duizenden gebeden

Wij noemen de namen van de overledenen,
afgewisseld met instrumentale muziek



Er is nu gelegenheid voor een ieder om thuis
persoonlijk een kaars voor een dierbare te
ontsteken.

 Tijdens dit ritueel:
Zingen: ‘Beatitudes’ – Adrian Snell

3. Gedachtenis van overledenen




4. Het verzamelen
 Gebeden
Voorbeden
Stil gebed
‘Unser Vater’ - Homilius


Mededelingen en toelichting collecte door
dienstdoende diaken Ada Breure



We gaan staan



Zingen: JLB 75

2. Ga mee met ons, verberg U niet altijd,
Gun ons een flits, een teken in de tijd,
Dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
En zonder wanhoop voor de vrede leeft
3. Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.
website: www.jachtlaankerk.nl



wordt naar een “Tikkie” geleid waar u zelf het
bedrag kunt invullen.

Zegen
A: Amen

In de kerk gaan we weer zitten tot we op
aanwijzing onze plaats kunnen verlaten.
Bij het uitgaan uit de kerkzaal krijgt u de
gelegenheid om nog persoonlijk een kaarsje te
ontsteken.


Orgelspel

Nieuws uit en voor de wijkgemeente
Collecte
Uw bijdrage aan de collecte is zeer welkom. Bij
de uitgang staat één schaal; de opbrengst wordt
(naar rato) verdeeld over de drie
collectebestemmingen.
1. De eerste bestemming is de diaconie en wel
de Kerstactie. Ieder jaar gaan wijkdiakenen op
pad om kerstpakketten en giften te brengen bij
mensen die moeilijk rond kunnen komen en
zeker rond de feestdagen iets extra’s heel goed
kunnen gebruiken. Ook dit jaar zullen de
diakenen uit uw gemeente dat weer doen. Wij
bevelen deze collecte van harte bij u aan, want
met uw steun zijn de diakenen in staat meer
mensen uit de wijk te verrassen met een pakket
of gift.
2. De tweede bestemming is de Jachtlaankerk/
Kapel Hoog Soeren, o.a. pastoraat en onderhoud
gebouwen.
3. De derde bestemming is Landelijk Pastoraat
Nederland - Omzien naar mensen binnen en
buiten de kerk. Pastoraat heeft te maken met
omzien naar en aandacht hebben voor elkaar.
Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook
buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor
mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan
het belangrijk zijn: een luisterend oor, een
begrijpend woord, een hand op de schouder. Op
deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit
naar het gedenken van de overledenen. De kerk
toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er
voor open staat. Nogal wat gemeenten hebben
minder formatieruimte voor de predikant(en),
terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet
afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door
gemeenteleden kan een oplossing zijn.

Adventstasje
29 november begint de tijd van advent. In de
kinderkring vieren we dat dit jaar in de kerk en
thuis. Ons project heet het beste nieuws. Zondag
22 november kunnen kinderen tussen 10 en
12 jaar een adventstasje ophalen bij
Schuttersweg 145. In het tas zit een
projectboekje, een adventskaars en materiaal om
de mooiste kerstmuffin te bakken. Meld je aan
voor een tasje bij houkje.hibma@hotmail.com of
via de kinderkring app.
Verdieping in Noord-West
Woensdag 9 december houdt Gerrit Ruiterkamp
(em. predikant, die vorig jaar in Apeldoorn
is komen wonen) een lezing die perfect in de
Adventstijd past over "VERHALEN ROND DE
GEBOORTE VAN JEZUS" Teksten uit de Bijbel,
apocriefe evangeliën en ook uit de Koran komen
ter sprake. We houden ons uiteraard aan de
coronamaatregelen. Opgave bij de inleider is
verplicht: gerritruiterkamp@gmail.com
Tijd: 9 december 20.00 uur
Bloemen
De bloemen van vandaag worden, als groet van
de gemeente, naar een aantal gemeenteleden
gebracht.
Kerkdiensten zondag 29 november 2020
Jachtlaankerk
: Drs. L. Miedema
Kapel Hoog Soeren : Voorlopig geen dienst
Kopij volgende zondagsbrief
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl
Herman Bakker, tel. 06-2124 8268

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar
rekeningnummer: NL24ABNA0437038769 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente te Apeldoorn,
o.v.v. “Jachtlaankerk”
Óf: scan met uw smartphone onderstaande QR
code (niet met de scanner van uw bank-app). U
website: www.jachtlaankerk.nl

