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 Organist : Willem Lekkerkerker 

  

 Eerste Advent 

 

 
Orde van dienst 

 
1. De ontmoeting 

 Begroeting door de ouderling van dienst  
 

 Ieder gaat (zo mogelijk) staan 
 

 Zingen: LB 25a  
 

 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 

 

 Kyriegebed 

 
 Adventslied: LB 452 

 
2. De lezingen en de verkondiging 

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

 

 Gebed van de zondag 

 

 Lezingen: 

 

 Mattheüs 1 : 1 - 6 

 
1Overzicht van de afstamming van Jezus 

Christus, zoon van David, zoon van 

Abraham. 
2Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte 

Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn 

broers, 3Juda verwekte Peres en Zerach bij 

Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron 

verwekte Aram, 4Aram verwekte 

Amminadab, Amminadab verwekte 

Nachson, Nachson verwekte 

Salmon, 5Salmon verwekte Boaz bij Rachab, 

Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed 

verwekte Isaï, 6Isaï verwekte David, de 

koning.  

David verwekte Salomo bij de vrouw van 

Uria…  

 

 2 Samuel 11 

 

 Zingen:  LB 462: 1, 2, 5, 6 

 

 Overdenking 

 

 Meditatief orgelspel 

 
3. Het verzamelen 

 
 Gebeden 

 Voorbeden  
 Stil gebed 
 Gezongen Onze Vader: LB 370 

 
 Mededelingen door de dienstdoende diaken  

 

 Collecte 
 

 Slotlied:  LB 433 : 1, 4, 5 
 

 Zegen 
 

Nieuws uit en voor de 
wijkgemeente 
Collecte 

1.De eerste rondgang is voor Kerk In 
Actie/werelddiaconaat  

Hoog Soeren 



 

 

 website: www.kapel-hoogsoeren.nl 

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten 
iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen. School 
komt vaak op de laatste plaats. Stichting Kleine 
Arbeider, partnerorganisatie van Kerk in Actie, geeft 
deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder 
om zo hun kansen op een betere toekomst te 
vergroten. 
2.De tweede rondgang is voor de Jachtlaankerk/ 
Kapel Hoog Soeren  
3.De derde rondgang is voor plaatselijke 
pioniersplekken 
In Apeldoorn worden een aantal plannen voor 
kerkvernieuwing uitgevoerd, zoals pioniersplekken 
De Fontein en de Vuurplaats. De landelijke kerk 
draagt hier financieel aan bij, maar dat is niet 
voldoende. Daarom vragen we ook u als plaatselijke 
gemeente om een bijdrage te leveren.  
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 Kapel Hoog Soeren 27 november 2022”. 
De vermelding van de collecte-datum is belangrijk 
om de collecten aan de juiste doelen te doen 
toekomen. 
Of scan 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. 

 
Of gebruik deze link.  Collecten.  
 
15 december Advents-kerstmiddag 75+ 
Vanaf 15.00 uur is de Jachtlaankerk open, we 
beginnen om 15.30 uur en luisteren o.a naar de 
overdenking van onze wijkpredikant Michiel de 
Leeuw en een kort kerstverhaal, na de pauze is er 
een kopje soep en broodjes. Einde 17.30 uur. Ook 
degenen die geen uitnodiging ontvingen zijn 
welkom. Opgeven bij Bets van de Pol, tel. 355 6955 
of bij Jenneke Sielias, tel.355 64 68. Email: 
jennekesielias@gmail.com. Graag weer afmelden 
als u toch niet kunt komen. 
 

Movies that matter; 16 december 2022 
The Two Popes (2019): Een film gebaseerd op het 
aftreden van paus Benedictus en de verkiezing van 
paus Franciscus in 2013. Twee pausen, die mens 
blijken te zijn, met vallen en opstaan. Twee 
zienswijzen, twee geloofstalen, twee zoektochten, 
twee worstelingen, één bijzondere vriendschap. 
Tijd: 19:00-22:00 uur 
Om 19:00u start de film: zoek dus voor die tijd een 
plekje. Na de film is er een nagesprek met wie wil. 
Locatie: Goede Herderkerk 
Begeleider: Maarten de Graaf 
Opgave: kerkrentmeesters@goedeherderkerk.info 
 

Kerststal 
Heb jij thuis nog een kerststalletje staan? 
Breng hem voor 18-12 bij de kerk. 
Schrijf er een briefje bij met jouw kerststalverhaal. 
Dan stellen wij de stalletjes tentoon. 
Geef je op via houkje.hibma@hotmail.com 
 
Kerstherbergen in Apeldoorn 
Als je de reclames mag geloven is er met Kerst 
overal gezelligheid, warmte en uitgebreid te eten. 
Niets is minder waar. De Apeldoornse 
Kerstherbergen ‘De Herberg’ en ‘De Druif’ proberen 
daar binnen hun mogelijkheden wat aan te doen. In 
hun huiskamers in kerstsfeer zijn gasten van harte 
welkom en ontvangen zij aandacht, warmte en 
gezelligheid. Wilt u ook een steentje bijdragen? Voor 
€ 7,50 kunnen wij onze gasten verwennen. Giften 
zijn welkom op rekening NL 94 INGB 0002 0756 80 
ten name van Werkgroep Kerstherbergen, 
Apeldoorn. Kerstherberg ‘De Herberg’– centrum 
Apeldoorn. Contact De 
Druif: kerstherberg@3ranken.nl 
 
Lezing ‘Onzeker weten’, over radicale theologie 
Het leven is onzeker, en dat geldt ook voor ons 
geloven. Moeten we alle onzekerheid proberen uit te 
bannen en zien op te heffen? En kan dat wel? Ten 
koste van wat? Of is onzekerheid een voorwaarde 
voor geloven? En wat betekent dat voor hoe we de 
bijbel lezen, liturgie vieren, (om)kijken naar ons 
geloof en naar elkaar? Op donderdag 1 december, 
20.00 – 21.30 uur in De Drie Ranken, gaan we in 
gesprek met één van de schrijvers van het boek 
‘Onzeker weten’,  Gerko Tempelman (kosten: 
vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 5). Ook als je de 
leeskring hebt gemist, is deze avond los van de 
eerdere avonden te bezoeken. 
Deze kring is een samenwerkingsproject van: De 
Jachtlaankerk, De Grote Kerk, De Goede 
Herderkerk, Wijkgemeente Noord-Oost en 
geloofsgemeenschap De Drie Ranken. 
 

 
Wilt u graag eens praten over wat u bezighoudt? 
Vindt u het fijn om af en toe contact met iemand te 
hebben? Of weet u iemand anders die daarbij 
gebaat zou zijn? Neem dan gerust contact op met 
het Pastoraal Contactpunt: 055-2002041 / 
pastoraat@jachtlaankerk.nl  
 
Bloemen 
De bloemen van vandaag worden, als groet van de 
gemeente, naar een aantal gemeenteleden 
gebracht. 
Kerkdiensten zondag 4 december 2022 
Jachtlaankerk  : ds. Michiel de Leeuw 
Kapel Hoog Soeren : geen dienst 
Kopij volgende zondagsbrief 
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl 
Herman Bakker, tel. 06-2124 8268 
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