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Thema: Roeping in angstige corona-tijd
Te volgen via:
YouTube: https://youtu.be/x0GejVgwfPw
Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11097

Orde van dienst
1. De ontmoeting


Orgelspel: twee bewerkingen van het lied:

‘Allein zu dir, Herr Jesu Christ’ gecomponeerd door Johann Gottfried Wather


Begroeting door de ouderling van dienst
Pons Verheul



Openingslied: Lied 283



We worden stil voor God



Bemoediging en groet




Kyriëgebed
Youtube: Houd mij in leven



Kindermoment

2. De lezingen en de verkondiging


Lezing 1: 1 Samuel 17: 32 – 40



Zingen: Lied 333



Lezing 2: Lucas 5: 1 – 11



Youtube: Filmpje Lied 532

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.



Verkondiging



Youtube:
Lied van Petrus – Stef Bos (muziek en zang)

5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

3. Het verzamelen

2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.
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Voorbeden, stil gebed en afsluitend samen
het Onze Vader



Mededelingen en toelichting collecte



Slotlied: O waar wil je heengaan (Iona)
1. O waar wil je heengaan?
En kan ik je volgen?
En hoe overleef je?
Hoe kom je ooit aan?
Je hebt geen bepakking,
geen tent en geen kleding,
geen eten, geen drinken –
hoe kun je bestaan?
2. O waar wil je heen gaan?
En kan ik je volgen?
En waarom zoek jij steeds
een ander gehoor?
Je twist met de machten.
Je eet met verachten.
Je loopt met de lamme.
Zo ga je maar door.
3. O waar wil je heen gaan?
En kan ik je volgen?
En wat geeft je aanzien?
Wat geeft je krediet?
Geen winst uit de handel,
geen vakwerk of kunde
geen stempel of keurmerk,
geen kunstwerk, geen lied.
4. O waar wil je heengaan?
En kan ik je volgen?
En wat is je missie
waar jij je voor geeft?
En wat inspireert je?
Wat drijft je, wat sterkt je?
En wat is de droom toch
die jouw liefde heeft?
5. Ik ga waar Ik gaan kan
en zoek reisgenoten.
Maar stel me geen vragen
naar heg of naar steg,
naar leeftocht of reisdoel
of wie ons wil volgen.
Maar voeg je toch bij me:
Ik leer je mijn weg.



Uitzending en zegen



Orgelspel: derde bewerking van het lied:

Collectes:
Uw bijdrage aan de collecte is zeer welkom. Bij
de uitgang staat één schaal; de opbrengst wordt
(naar rato) verdeeld over de drie
collectebestemmingen. De collecte is deze week
bestemd voor:
1.De eerst rondgang is voor de Diaconie en wel voor
het CNAP
Mensen die dringend behoefte hebben aan
financiële ondersteuning en niet in aanmerking
komen voor andere voorzieningen, kunnen
gebruik maken van CNAP. Dit Christelijk
Noodfonds voor Apeldoorn is opgericht door de
Protestantse Gemeente Apeldoorn samen met
een aantal andere kerkgenootschappen. Dit
interkerkelijk 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
tijdelijk een steuntje in de rug 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 het Plaatselijk
missionair werk
De uitgangscollecte is bestemd voor het
plaatselijk missionair werk.Vanuit de verschllende
wijken worden initiatieven ontwikkeld om mensen
met het evangelie te bereiken. Goede initiatiecen
willen we graag ondersteunen en mogelijk
maken. Daarom is uw bijdrage zeer welkom.
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
wordt naar een “Tikkie” geleid waar u zelf het
bedrag kunt invullen.

‘Allein zu dir, Herr Jesu Christ’ gecomponeerd door Johann Gottfried Wather

website: www.jachtlaankerk.nl

Groet van de gemeente
De kaarten van vandaag worden, als groet van
de gemeente, naar een aantal gemeenteleden
gestuurd.

Nieuws uit en voor de wijkgemeente
Verdieping in Noord-West
Geannuleerd: alle leeskringen en leerhuizen die
gepland staan in februari en maart kunnen
helaas niet doorgaan. U begrijpt waarom.
Let op: de Leeskringen 'Raak de wonden aan'
gaat ds. Michiel de Leeuw on line inrichten.

Kerkdiensten zondag 31 januari 2021
Jachtlaankerk
: Ds. M. de Leeuw
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