Zondagsbrief 24 oktober 2021
Voorganger : Drs. G. Westerlaken
Orgel
: Harrie den Besten
m.m.v.
: Arie Kooiman, Janneke Venema,
Maarten de Graaf, Martine Brussee

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



Ieder gaat zitten



Orgelspel



Kyriëgebed: afgewisseld met LB 301e



Begroeting door de ouderling van dienst
Sjani van der Laan



Ieder gaat (zo mogelijk) staan



Zingen: LB 33:1



Glorialied: JLB 59

2. Wij vieren God als het licht
in de mensen ontstoken.
De zon van vrede en vrijheid
in ons aangebroken.
Zij gaat ons voor,
gerechtigheid is haar spoor
tot vrede zal zijn ontloken.



3. Om goed te weten dat wij
zijn geroepen tot vrede,
om niet verloren te zijn
aan alleen maar dit heden.
Om op te staan
en nieuwe wegen te gaan
is deze dag ons gegeven.

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

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

22

jaargang



Gebed



Kinderen gaan naar Kinderkring
Link naar het onlinemateriaal:
https://drive.google.com/drive/folders/12QS02e09aWAI8bWucBr3qocwzl59L50?usp=sharing



Kinderkringlied: JLB 151:1

2. Zeven is voldoende,
toen en nu,
zeven is voldoende
alle dagen
van ons leven dank zij U.
3. Zeven is voldoende,
brood en vis,
Jezus is voldoende
voor ons allen
als de kring gesloten is.



Lezing: Nehemia 9: 15-20



Zingen: JLB 148b:1



Lezing: Mattheus 14: 6-21



Zingen: LB 383: 1, 2, 3



Overdenking



Meditatieve muziek: LB 1005: 1,2,3,5

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord. Refrein
website: www.jachtlaankerk.nl

3. Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water leiden zij dorst.
Maak ons brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst. Refrein
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis,
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is. Refrein
3. Het verzamelen


Gebeden
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader



Mededelingen en toelichting collecte door
diaken Hanneke Pullen



Ieder gaat (zo mogelijk) staan



Slotlied: JLB 79, melodie Job de Bruijn

2. De tweede rondgang is voor de
Jachtlaankerk/ Kapel Hoog Soeren, o.a.
pastoraat en onderhoud gebouwen.
3. De derde rondgang is voor de Wijkkas en is
bestemd voor ontmoeting. Vandaag vragen wij
speciaal uw bijdrage voor de kosten van
ontmoeting, zoals bij vergaderingen, maar ook
het koffiedrinken na de dienst.
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 24 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.

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.


Zegen
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar
te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. U bent
van harte uitgenodigd!

Nieuws uit en voor de wijkgemeente
Collecte
1. De eerst rondgang is voor de diaconie. Elk
jaar worden via de wijkdiaconieën kerstpakketten
en giften verspreid onder mensen die rond de
feestdagen iets extra’s kunnen gebruiken. Ook dit
jaar zullen de diakenen uit uw gemeente weer op
pad gaan om mensen te bezoeken. Graag
bevelen we deze collecte bij u aan om zo de
diakenen in staat te stellen juist voor mensen in
de directe buurt een verschil te kunnen maken.

Weer naar de kerk…….
We hanteren als gemeente zoveel mogelijk de
covid-19 richtlijnen.
Enkelen onder ons vinden het moeilijk om deze
te volgen. In het belang van jezelf en je medekerkgangers verzoeken we je dringend om je aan
deze richtlijnen te houden.
Voor de duidelijkheid geven wij nog even de
‘route’ voor de kerkdienst beknopt weer.
Je:
a. wordt ontvangen door leden van de
ontvangstcommissie;
b. wacht op gepaste afstand tot je door één van
de twee placeerders (herkenbaar aan het rode
hesje) naar een plek wordt begeleid;
c. wacht na de dienst tot je rij, op aanwijzing van
de placeerders, aan de beurt is om de kerkzaal te
verlaten

website: www.jachtlaankerk.nl

d. bent welkom bij de koffie/thee.
Uitgebreide informatie vind je op de website.
Zaterdag 6 november: herfstmarkt
Tijd: van 11.00 uur tot 16.00 uur
Plaats: in en rondom de kapel Hoog Soeren
Jong en oud zijn van harte welkom
Inzamelen producten voor de voedselbank
Appeltaartwedstrijd (aanmelden bij
joke@penningsonline.nl )
Vanaf 13.00 uur verkoop gerookte forellen
Muziek (12.00 uur) en zang (13.00 uur)
Kapper (vanaf 13.30 uur, aanmelden bij
fwtiemens@gmail.com )
Verkoop foto’s, jam, koekjes, herfststukjes,
appels, tassen, herfstdecoratie, etc.
Meer informatie, ook over de kapper en
de appeltaartwedstrijd lees je op de website en in
de nieuwsbrief.
Mocht u gebruik willen maken van de autodienst
voor vervoer naar de herfstmarkt bij en in de
kapel Hoog Soeren, dan kunt u zich aanmelden
bij Luc Mannens via luc.mannens.gmail.com
Kerstkoor Lichtjestocht
Houd jij van zingen en wil je na een paar keer
repeteren een spetterend optreden neerzetten?
Voor de lichtjestocht van vrijdag 24 december
aanstaande zoeken we mensen die kerstliederen
willen zingen langs de route van ca. 18.30-20.00
uur. Er zullen ook zangers van de Goede
Herderkerk en mogelijk de Grote Kerk aan dit
gelegenheidskoor meedoen. Iedereen is welkom!
Voor meer informatie en aanmelden mail:
adeelstramennink@upcmail.nl

Wilt u graag eens praten over wat u bezighoudt?
Vindt u het fijn om af en toe eens contact met
iemand te hebben? Of weet u iemand anders die
daarbij gebaat zou zijn?
Neem dan gerust contact op met het Pastoraal
Contactpunt!
Telefoonnummer: 055-2002041
Emailadres: pastoraat@jachtlaankerk.nl
Bloemen
De bloemen van vandaag worden, als groet van
de gemeente, naar een aantal gemeenteleden
gebracht.

Kerkdiensten zondag 31 oktober 2021
Jachtlaankerk : Ds. Michiel de Leeuw
Hoog Soeren : Ds. L. Van Hilten Matthijsen

Kopij volgende zondagsbrief
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl
Marja Wijnholds, tel. 06-5364 9330

Oproep voor nieuwe medewerkers aan de
bloemendienst.
Er zijn nieuwe medewerkers nodig om zo nu en
dan op zondag de bloemen uit de kerk weg te
brengen. Lijkt u dat een leuk idee, wilt u dan
contact opnemen met Ada Breure, tel.0553551664 of adenadabreure@tiscali.nl. Het gaat
om verschillende zondagen naar uw eigen keuze.
Er wordt een rooster opgemaakt voor heel 2022.
U kunt dan zien wie er dienst heeft. Ruilen is
altijd mogelijk. Heel graag reactie!

website: www.jachtlaankerk.nl

