Zondagsbrief 5 december 2021
Voorganger : ds. Michiel de Leeuw
Orgel / piano : Chris Stellaard
m.m.v.
: Zanggroep, Herman Kattemölle,
Tom Schoemaker

Jachtlaankerk

Tweede Advent, thema: “Tel je mee?” / Dienst van Schrift & Tafel
Te volgen via: YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9sv0lExERJqbSojwUpobbFhHWBj6EmS1
Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11097

Orde van dienst
Als u deze viering thuis meebeleeft, kunt u vooraf
een glaasje wijn of vruchtensap en een stukje
brood klaarzetten voor het Avondmaal

3. Wolken dragen dromen aan,

dromen vol verlangen,
dat het donker weg zal gaan
ons niet houdt gevangen.
Kyrië eleison,
God ontferm U, keer U om,
laat uw vrede komen
altijd bij ons wonen.

1. De ontmoeting


Orgelspel



Aansteken tweede Adventskaars door Femke
Huis in ‘t Veld, versje door Naomi Trapman:



Tel je mee?
Eén en één is twee
Samen met Maria
kijken we naar buiten
want Gods licht is niet te stuiten

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



Begroeting door de ambtsdrager Sjani vd Laan



Ieder gaat (zo mogelijk) staan



Zingen: JLB 124



Ieder gaat zitten



Gezongen Pelgrimsgebed,
Uit: “Wees gegroet” (Muziekproject 2015,
tekstbewerking Herman Kattemölle)
Vader God, u kent mijn naam
Mijn onzekerheid en faam
Mijn grote mond en klein verdriet
De dingen waar ik van geniet
U kent mijn angsten en mijn hoop
De paden die ik blootvoets loop
Mijn egoïsme, ijdelheid
Hoe vaak ben ik de weg niet kwijt
Alle pelgrims keren huiswaarts
Elke zwerver komt weer thuis
Zoekend naar de juiste wegen
Naar uw herberg, naar uw huis
Moeder Maria, Wees Gegroet
U ziet mijn tranen, tegenspoed
De draken waar ik tegen vecht
U weet waaraan ik ben gehecht

2. Samen horen, samen doen,

U ziet mij gaan, mijn reis is lang
Soms ben ik moedeloos en bang
Ik kom tot rust en het ontspant
Als ik een kaarsje bij u brand

de sjalom uitdragen,
zoeken naar een goed fatsoen
hier in onze dagen.
Door het brood en door de wijn
weet je dat je er mag zijn,
nauw met God verbonden
in dit zichtbaar wonder.

Alle pelgrims keren huiswaarts
Elke zwerver komt weer thuis
Zoekend naar de juiste wegen
Naar uw herberg, naar uw huis
22
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2. De lezingen en de verkondiging
V: De Heer is met u allen
A: Zijn vrede is met u


Gebed van de zondag (in beurtspraak)
V: Zie ons bijeen en gedenk ons
A: gezaaid onder de mensen,
als een kleine belofte.
V: Maar U wacht onze vruchten
A: en zult ons leven oogsten.
V: Houd zelf uw naam hoog waar wij
het opgeven
A: en menen dat uw licht dooft.
V: Schep in ons ruimte voor uw toekomst
A: in het geloof van Maria. Amen.



Adventsproject Kinderkring: “Tel je mee?”
Link naar het materiaal:
https://drive.google.com/drive/folders/1LITvNSvkXwD4U
OkqooF8rkYDBAYyNk-n



Projectlied: JLB 52 “Alle kinderen tellen mee”

Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken.
Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig
worden genoemd en Zoon van God. 36Luister, ook
je familielid Elisabet is zwanger van een zoon,
ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield
men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand
van haar zwangerschap, 37want voor God is niets
onmogelijk.’ 38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen:
laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’
Daarna liet de engel haar weer alleen.
39Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het
bergland, naar een stad in Juda, 40waar ze het
huis van Zacharias binnenging en Elisabet
begroette. 41Toen Elisabet de groet van Maria
hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd
vervuld van de heilige Geest 42en riep luid: ‘De
meest gezegende ben je van alle vrouwen, en
gezegend is de vrucht van je schoot! 43Wie ben ik
dat de moeder van mijn Heer naar mij toe
komt? 44Toen ik je groet hoorde, sprong het kind
van vreugde op in mijn schoot. 45Gelukkig is zij die
geloofd heeft dat de woorden van de Heer in
vervulling zullen gaan.’
46Maria zei:




Lofzang van Maria: LB 157a

Lezing: Lucas 1 : 26 - 56

26In de zesde maand zond God de engel Gabriël
naar de stad Nazaret in Galilea, 27naar een meisje
dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef
heette, een afstammeling van David. Ze heette
Maria en ze was nog maagd. 28Gabriël ging haar
huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent
begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze schrok hevig
bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat
die begroeting te betekenen had. 30Maar de engel
zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft
je zijn gunst geschonken. 31Luister, je zult
zwanger worden en een zoon baren, en je moet
Hem Jezus noemen. 32Hij zal een groot man
worden en Zoon van de Allerhoogste worden
genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van
zijn vader David geven. 33Tot in eeuwigheid zal Hij
koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn
koningschap zal geen einde komen.’
34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat
gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap
met een man.’ 35De engel antwoordde: ‘De heilige
Geest zal over je komen en de kracht van de
website: www.jachtlaankerk.nl

2. Van nu aan, om wat Hij,
de sterke deed aan mij,
zullen mij zalig prijzen
alle geslachten saam,
want heilig is zijn naam,
Hij zal zijn trouw bewijzen
3. Zijn arm verstoot met kracht
de groten uit hun macht,
de vorsten van hun tronen,
maar Hij maakt kleinen groot
en zal met overvloed
de hongerigen lonen.

4. Hij heeft het lang voorzegd:
Aan Israël, zijn knecht
zal Hij genade schenken
en Hij zal Abraham
en al wie na hem kwam
In eeuwigheid gedenken.



Tafellied: LB 1013

56

Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en
ging toen terug naar huis.


Overdenking



Imagine – John Lennon
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us, only sky
Imagine all the people
Livin' for today
Oh

2. Als alle mensen zich vermaken
met dansen op een open plein,
als alle mensen oorlog staken,
zal er dan al vrede zijn?
3. Als alle mensen huizen bouwen
met bloementuinen en jasmijn
en als ze vol zijn van vertrouwen
zal er dan al vrede zijn?

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people
Livin' life in peace
You
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world
You

4. Als alle mensen God begroeten
En samen delen brood en wijn,
als alle mensen Jezus roepen,
zal er dan al vrede zijn?


Tafelgebed (tekst, Huub Oosterhuis)
“Die naar menselijke gewoonte”
…………zult gij het doen tot mijn gedachtenis.



Acclamatie: LB 407c

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
3. Het verzamelen


V: Wij bidden U: zend ons de levenskracht….
……………………………………………………
………die ons gegeven heeft tot U te bidden
met deze woorden:
“Onze Vader”, gezamenlijk uitgesproken

Gebeden
Voorbeden
uit “Wees gegroet” (Muziekproject 2015, tekst
Herman Kattemölle)



We gaan staan



Zegen, eindigend met
Allen: Amen.

Stil gebed


Mededelingen en aankondiging collecten
website: www.jachtlaankerk.nl



kerkdienst hebben kinderen van de
basisschoolleeftijd, verdeeld over twee of drie
leeftijdsgroepen, hun Kinderkring. Een
enthousiaste groep vrijwilligers bereidt dit iedere
week, in overleg met de dienstdoend predikant,
voor.

Slotlied: JLB 77

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 5 december 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.


In de kerk gaan we weer zitten tot we op
aanwijzing onze plaats kunnen verlaten



We delen brood en wijn bij het uitgaan van de
kerk, en tegelijk in de huiskamer



Meditatief spel

Collecte
1. Avondmaalscollecte is voor Kerk in Actie
Noodhulp Wit-Rusland
Extreme kou, uitputting en honger. In die realiteit
zitten duizenden vluchtelingen uit het MiddenOosten nu al wekenlang vast bij de grensovergang
tussen Wit-Rusland en Polen. Kinderen komen
zonder hun ouders bij de grens aan, zeker twaalf
mensen vonden er de dood, onder wie een jongetje
van één jaar.
Samen met de Pools-Lutherse kerk helpt Kerk in
Actie de vluchtelingen in deze mensonterende
omstandigheden met hulpgoederen zoals water,
voedsel, dekens en pyjama's. Vluchtelingen zijn
vanaf de grens naar een loods gebracht waar ze
hulp en zo nodig ook medicijnen krijgen. Maar er is
geen plaats voor iedereen.
Laten wij als christenen barmhartigheid tonen en
deze mensen, die een nieuw leven zonder conflict
en vervolging willen beginnen, steunen.
Daarom aan u de vraag: wilt u de vluchtelingen in
Wit-Rusland/Polen helpen?
2. Jachtlaankerk/ Kapel Hoog Soeren, o.a.
pastoraat en onderhoud gebouwen
3. Wijkkas, de Kinderkring.
Door ondersteuning vanuit de wijkkas kunnen veel
wijkgerichte activiteiten plaatsvinden. Vandaag
noemen we speciaal de Kinderkring. Tijdens de

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.

Nieuws uit en voor de wijkgemeente
Bloemen
De bloemen van vandaag worden als groet van de
gemeente, naar een aantal gemeenteleden
gebracht.
Kerkdiensten zondag 12 december 2021
Jachtlaankerk:
Ds. Michiel de Leeuw
Kapel Hoog Soeren: Ds. G.A. Cnossen
Op zondag 12 december a.s. om 10.00 uur zal in
de Jachtlaankerk een feestelijke doopdienst
plaatsvinden. De dopelingen zijn:
 Faebe Jan Dirk, zoon van Jan Dirk en Marieke
van der Borg en broertje van Isaäc
 Jan Thu, zoon van Marcel en Quyen van Ginkel
 Maarten Daniel, zoon van Myrthe Kuiper en
Michiel Naarding en broertje van Minke
Wij verheugen ons met hen op een bijzondere
viering!

website: www.jachtlaankerk.nl

Beëindigen werkzaamheden in het pastoraat.
Na 2,5 jaar in het pastoraat in de Jachtlaankerk
werkzaam te zijn geweest, heb ik besloten om mijn
activiteiten in uw midden te beëindigen. Zoals u wellicht
al hebt gemerkt, heeft het enige tijd geduurd voor er
hierin duidelijkheid gegeven kon worden. Inmiddels
maakt de combinatie met mijn andere werkzaamheden,
dat ik niet langer voldoende tijd voor mijn werk in de
Jachtlaankerk vrij kan maken.
Met blijdschap en dankbaarheid kijk ik terug op deze
periode die tijdens de vacaturetijd - toen er geen
wijkpredikant was - begonnen is. En daarna in nauwe
samenwerking met de wijkpredikant, ds. Michiel de
Leeuw, en natuurlijk ook het met pastorale team is
voortgezet. De vele ontmoetingen en het in mij gestelde
vertrouwen draag ik als iets waardevols met mij mee.
Dank u wel daarvoor!
Ik wens u en jullie van harte alle goeds en we komen
elkaar vast bij gelegenheid nog eens tegen. Incidenteel
blijf ik beschikbaar om desgewenst en in overleg een
uitvaart te verzorgen.
Met een warme groet, ds. Loes Kraan
Wensboom
Een wensboom is een boom die, volgens het
volksgeloof, wensen kan doen uitkomen. Wensbomen
komen voor over de hele wereld. De kerstboom als
wensboom werd in de Britse folklore in 1840 geïntroduceerd door Albert van Saksen-Coburg en Gotha.
Wij vinden de wensboom een mooie, warme traditie en
hoopvolle gedachte juist in deze tijd. We leven op met
elkaar mee, denken aan anderen en kijken samen uit
naar de komst van de Zoon van God. Iedere wens is
immers een klein gebed.
De komende weken staat bij de ingang van de kerk een
doos klaar waarin u uw kerstwens mag doen. De wens
noteert u op het kaartje dat u ontvangt bij deze
zondagsbrief. De thuiskijker kan zijn wens mailen naar
Houkje <houkje.hibma@hotmail.com>
Zodra de kerstboom in de kerk staat, zullen wij uw/jouw
wens ophangen. Michiel geeft op geheel eigen wijze
invulling aan de wensen die in de boom hangen.
Doet u/jij mee? Dit jaar minder ballen maar meer
wensen/gebeden in de boom?
Tel jij mee? Adventsproject kinderkring
Zondag 28 november start de Kinderkring met het
project 'Tel je mee?'. In de kerk steken we de eerste
adventskaars aan. De kinderen krijgen een pakket met
een aftelposter en een gezinsboekje voor thuis. Vier
zondagen lang werken we in de kinderkring toe naar
een flitsende gezinsdienst op kerstmorgen. Het
materiaal voor de kinderen is te vinden op
https://drive.google.com/drive/folders/1E12RMLeWdXuddv6q5c5FFlO
_rwzDzOl_?usp=sharing

Ben jij niet in de gelegenheid
om in de kerk te komen, maar
wil je wel graag het de poster
en het boekje ontvangen?
Stuur dan een berichtje naar
houkje.hibma@hotmail.com.

Kerstactie 80+
In het weekend van 11 en 12 december a.s. is er weer
onze kerstactie voor de gemeenteleden vanaf 80 jaar.
Medewerkers van het Team Ouderen Pastoraat gaan
dan op pad om een kerstster met een kerstgroet te
bezorgen bij gemeenteleden. Naast de adressen die
bezocht worden door de medewerkers blijft er nog een
groot aantal adressen over.
Daarom een oproep aan iedereen die op zaterdag
tussen 10.00 en 11.00 naar de Jachtlaankerk kan
komen of gemeenteleden die zondag na de dienst één
of meer plant willen ophalen en bezorgen.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Namens de diaconie, Hermien Dubbelink,
diaconie@jachtlaankerk.nl
Oproep zangers.
In wisselende samenstelling zingt steeds een zanggroep
van 4 zangers in de diensten en dat zal voorlopig wel zo
blijven. Deze groep bestaat meest uit leden van het koor
van de Jachtlaankerk met soms een aanvulling van
“buitenaf”. Misschien heb je wel eens gedacht: “Dat zou
ik ook wel willen of kunnen”. Dat juichen wij van harte
toe! Hoe oud of hoe jong je bent maakt niet uit. Het is
goed zoveel mogelijk mensen te betrekken bij wat in de
kerk gebeurt. Als je interesse hebt, ben je van harte
welkom om je te melden bij Martine Brussee.
(martine.gilde@gmail.com). Dan word je uitgenodigd
om een keer te komen voorzingen, zodat we kunnen
horen of en waar je stem past in een kwartet.
De muziek-coördinatoren, Martine Brussee, Chris
Stellaard, Leo Euser, Maarten de Graaf
Kerstherbergen in Apeldoorn
Kerstherbergen ‘De Herberg’ en ‘De Druif’ bieden ook dit
jaar gelegenheid het feest van licht en warmte te vieren.
Helaas zal het door corona ook dit jaar binnen de
richtlijnen van het RIVM moeten plaatsvinden, maar de
gezelligheid is er niet minder om. Juist nu is er des te
meer behoefte aan.
De Apeldoornse Kerstherbergen draaien op goede wil,
vrijwilligers en giften. Wilt u ook een steentje bijdragen?
Voor € 7,50 kunnen wij onze gasten verwennen met
lekkere hapjes, koffie of thee met iets lekkers, soep en
een broodje en een kleine attentie. Giften zijn welkom
op rekening NL 94 INGB 0002 0756 80 ten name van
Werkgroep Kerstherbergen, Apeldoorn.
Een eventueel restant van de giften wordt ook gebruikt
voor onze doelgroep. Denk aan warme handschoenen,
dassen, fruit, enzovoorts…
Dankzij uw gift wordt het voor onze bezoekers op deze
manier een Kerst waar zij zich gezien mogen voelen.
Bedankt!
Kerstherberg ‘De Herberg’– centrum Apeldoorn
Kerstherberg ‘De Druif’– De Drie Ranken, De Maten,
Apeldoorn

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

website: www.jachtlaankerk.nl

