Zondagsbrief 10 oktober 2021
Voorganger : ds. Michiel de Leeuw
Orgel / piano : Roland Zeilstra
m.m.v.:
: Zanggroep

Jachtlaankerk

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 ambtsdrager
Maarten de Graaf
Ieder gaat (zo mogelijk) staan




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



Ieder gaat zitten



Kyriëgebed



Glorialied: LB 149 : 1, 3

Samenzang: LB 275

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zal verstaan.
3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

3. De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Wees verheugd, die de Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht
en roem zijn grote macht.

5. Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn

ste
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jaargang

2. De lezingen en de verkondiging
V: De Heer is met u allen
A: Zijn vrede is met u




Lezing: Deuteronomium 15 : 1 - 11



Lied: LB 712

Gebed van de zondag

V: Dat wij U zo na staan en U ons zo nabij bent,
A: dat in onze liefde uw gezicht
zichtbaar wordt,
V: dat wij voor elkaar de instrumenten zijn
van uw goedheid en trouw,
A: de handlangers van uw ontferming
en de medeplichtigen aan uw nieuwe
schepping,
V: dat wij zo elkaar gegeven zijn
en onder de mensen gezonden
A: en daarin durven volharden
als uw Zoon gedaan heeft,
V: dat bidden wij U, in Jezus’ naam.
A: Amen.




Moment voor de kinderen
Link naar het materiaal:
https://drive.google.com/drive/folders/1p5fNJ
6LzB8b8d_HrMrDCqm5Eq2ZyZ0kq
Kinderlied: JLB 151 : 1

2. Maar wij, de mensen zijn te klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan ’t gemis
der naasten wij niet schuldig zijn.
3. De honger gaat de wereld rond,
wij danken God voor overvloed.
O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond,
4. en niet meer neemt, maar voluit geeft
Aan alle mensen in de nood,
zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.


Lezing: Marcus 10 : 13 - 27
De mensen probeerden kinderen bij hem te
brengen om ze door hem te laten aanraken,
maar de leerlingen berispten hen. 14Toen Jezus
dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen
hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze
niet tegen, want het koninkrijk van God behoort
toe aan wie is zoals zij. 15Ik verzeker jullie: wie
niet als een kind openstaat voor het koninkrijk
van God, zal er zeker niet binnengaan.’ 16Hij nam
de kinderen in zijn armen en zegende hen door
hun de handen op te leggen.
17
Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand
naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en
vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om
deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 18Jezus
antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed?
Niemand is goed, behalve God. 19U kent de
geboden: pleeg geen moord, pleeg geen
overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af,
bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en
uw moeder.’ 20Toen zei de man: ‘Meester, sinds
13
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mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.’ 21Jezus
keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén
ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat
u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u
een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en
volg mij.’ 22Maar de man werd somber toen hij dit
hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had
namelijk veel bezittingen.
23
Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn
leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het
koninkrijk van God binnen te gaan.’ 24De
leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar
Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is
het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te
gaan: 25het is gemakkelijker voor een kameel om
door het oog van een naald te gaan dan voor een
rijke om het koninkrijk van God binnen te
gaan.’ 26Nu waren ze nog meer ontzet, en ze
zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered
worden?’ 27Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij
mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God,
want bij God is alles mogelijk.’




Meditatieve muziek
Dankwoord aftredende ambtsdragers
Ouderling Elly van Reij
Diaken Arend van der Horst
Diaken Corrie Huizinga

3. Het verzamelen


Gebeden
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader



Mededelingen en toelichting collecte
Hanneke Pullen



We gaan staan

Slotlied: JLB 77

Lied: 843

2. Wat mij vasthoudt, wat mij heeft,
wat mij werft en wat mij leeft,
is het vele, geld en goed,
aarden schatten, overvloed.
3. Die mij vasthoudt, weegt en wikt,
die mij voedt en mij verkwikt ,
is de Ene, goed is God,
hemelschat, genadebod.
4. Wat te kiezen, leven, dood,
afgod geld, genadebrood?
Alles houden wat ik heb,
of Hem volgen op zijn weg.




Zegen

Nieuws uit en voor de wijkgemeente
Collecte
1.De eerste rondgang is voor de Diaconie en wel
voor Gemeentediaconaat.
Vakantie is voor veel mensen de gewoonste zaak
van de wereld. Maar voor een kwart van de

Overdenking
website: www.jachtlaankerk.nl

Nederlanders is dat niet zo. Een deel daarvan
zou graag weg willen, maar kan dat niet betalen.
De Diaconie stelt elk jaar een aantal minder
draagkrachtige personen en
gezinnen uit Apeldoorn in staat om toch van een
korte vakantie te genieten. Met de
bijdragen van vandaag wordt dat mogelijk
gemaakt. Ook in deze coronatijd.
2.De tweede rondgang is voor de Jachtlaankerk/
Kapel Hoog Soeren (o.a. pastoraat
en onderhoud gebouwen)
3.De derde rondgang is Collecte 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.
Op welke wijze kunt u uw bijdrage
overmaken:
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 10 oktober 2021”. 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.

Terugblik gemeente avond
We kijken terug op een geslaagde gemeente
avond. Er was een mooie opkomst en er is door
de aanwezigen heel actief deelgenomen.
Eerst de inleiding door Robert ten Hooven over
de financiën. Deze hebben een gevoelige knauw
gekregen in het, hopelijk achter ons liggende,
corona jaar. We hopen en verwachten, dat hier
het komende jaar verbetering in komt.
Vervolgens leidde Ytsen Deelstra het concept
beleidsplan voor de komende tijd in. In groepen
werd een aantal vragen besproken. Dat leidde tot
levendige discussies. De antwoorden zijn door
een deelnemer aan de groep opgeschreven,
zodat de beleidsgroep kan inventariseren. Het
blijft dus niet bij alleen praten over. De meningen
tellen en we zijn benieuwd naar de uitkomsten.
Daar komt de beleidsgroep mee terug naar de
gemeente.
Ik wil allen, die aanwezig waren bedanken voor
hun inbreng. Ook een woord van dank aan de
beleidsgroep in de persoon van voorzitter Joke
Pennings. Zij heeft heel veel voorwerk gedaan,
waardoor deze avond een succes is geworden.
Maarten de Graaf, voorzitter wijkkerkenraad.
Herfstmarkt 6 november Herfstmarkt 6
november
bezoek zaterdag 6 november de herfstmarkt bij
de kapel Hoog Soeren
Van harte welkom tussen 11.00 en 16.00 uur
Stichting de Vrolijkheid
Voor Stichting De Vrolijkheid vraagt Saskia
Kattemölle witte lakens voor de activiteiten van
deze stichting.
Heeft u nog witte lakens liggen? Neem contact
op met Saskia.
skattemulle@planet.nl
Kerkdiensten zondag 17 oktober 2021
Jachtlaankerk
: Ds. J. Visser
Kapel Hoog Soeren : geen dienst

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.

Kopij volgende zondagsbrief
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl
Herman Bakker, tel. 06-2124 8268

Bloemen
De bloemen van vandaag worden,
als groet van de gemeente, naar een aantal
gemeenteleden gebracht.
website: www.jachtlaankerk.nl

