Zondagsbrief 2 oktober 2022
Voorganger
Organist/pianist
Solist

Jachtlaankerk

: ds. Ronald Heins
: Chris Stellaard
: Martine Brussee

Te volgen via:
YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9sv0lExERJqbSojwUpobbFhHWBj6EmS1
Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11097

Orde van dienst

Ontmoeting


Orgelspel



Begroeting door de ambtsdrager
Ieder gaat (zo mogelijk) staan



Zingen JLB 8



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 (staand)
Lied 868: 1, 2 en 4

Lezingen en de verkondiging
Vertaling:
Neem alles van mij, wat mij van jou weghoudt.
Geef alles aan mij, wat mij bij jou brengt.
Mijn Heer en mijn God, neem mij weg van mijzelf
en geef mij volledig over aan jou.

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


Gebed



Moment voor de kinderen



Kinderlied: JLB 146



Gebeden - stil gebed



Kinderen gaan naar de kinderkring



Mededelingen en toelichting collecte



1e Schriftlezing: Hebreeën 6: 9-12, 18b-20



Avondmaalslied Lied 377: 1, 2, 3, 4 en 5



2e Schriftlezing: Lucas 17: 1-6

Tafelgebed



Zingen: LB 653: 1, 5 en 7



Overdenking

vg: De HEER zij met u.
allen: Zijn Geest in ons midden.
vg: Heft uw harten omhoog.

Verzamelen en delen

ste

23

jaargang

allen: Wij heffen ons hart op tot God.
vg: Brengen wij dank aan de HEER, onze God.
allen: Hij is het waard onze dank te ontvangen.
… en zingen wij U ons lied van lof en liefde:


Zingen: Lied 404-e

(vervolg tafelgebed)
allen: Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.

eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar
verbonden met Israël. Kernwoord in de relatie is
gesprek en ontmoeting. Met uw bijdrage aan de
collecte maakt u deze activiteiten mogelijk.
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
2 oktober 2022”. De vermelding van de collectedatum
is belangrijk om de collecten aan de juiste doelen te
doen toekomen. Of scan QR-code (niet met de
scanner van uw bank-app). Of gebruik deze link:
Collecten.

(vervolg tafelgebed)
Onze Vader…
Vredegroet
v. De vrede van Christus zij altijd met u
A. EN MET UW GEEST
We wensen elkaar vrede toe


Zingen: Lied 408-e Agnus Dei (Lam van
God)

vg: Zalig zij, die genodigd zijn
tot het bruiloftsmaal van het Lam.
allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN


Zingen: Lied 425



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

Nieuws uit en voor de wijkgemeente

Praat mee over de koers van de JLK!
‘Thuis in de Kerk’ gesprekken in oktober
Volgend op het nieuwe beleidsplan willen we met jullie
als gemeenteleden dieper met elkaar in gesprek gaan
over de koers van de Jachtlaankerk/Kapel Hoog
Soeren: hoe ervaren we onze kerk en liturgie, wat
willen we anders gaan doen en hoe kunnen we als
kerk actiever naar buiten treden? Praat mee over elk
thema dat je boeit:
Identiteit van de Jachtlaankerk: waar staan we nu en
welke kant willen we op? Met gespreksleider
Kees Posthumus. A.s. maandag 3 oktober, 20.00 uur
en donderdag 6 oktober, 15.00 uur
Liturgie en muziek: hoe beleef je de diensten en wat
zou je anders willen? maandag 10 oktober, 20.00 uur
en vrijdag 14 oktober, 15.00 uur. Je kunt ook je input
geven via de link op de website:
https://forms.gle/a7fC7SpvBfLSV7zbA
Diaconale actie: hoe worden we als JLK / KHS
actiever naar buiten toe? donderdag 20 oktober,
15.00 uur én 20.00 uur
Uitgebreidere info vind je op de website. Opgave
graag bij Sjani v.d. Laan, via sjanigijsvdlaan@hetnet.nl / 06-29464959
Bevestigingsdienst: zondag 9 oktober 2022
In deze dienst worden de volgende ambtsdragers
bevestigd:
 Marian van Ittersum
: diaken
 Karin Veldkamp
: jeugdouderling

Collecte
1. De eerste rondgang is de avondmaalscollecte
Bloemen
Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda In
De bloemen van vandaag worden, als groet van de
de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden
gemeente, naar een aantal gemeenteleden gebracht.
kinderen op straat. Verschillende partners van Kerk in
Actie werken samen met de kinderen aan een betere
Kerkdiensten zondag 9 oktober 2022
toekomst. Ze zoeken contact met hun familie, helpen
Jachtlaankerk
: ds. Michiel de Leeuw
kinderen aan een dak boven hun hoofd en begeleiden
Kapel Hoog Soeren
: geen dienst
kinderen naar school. Want onderwijs kan de vicieuze
cirkel van armoede doorbreken.
Kopij volgende zondagsbrief
2. De tweede rondgang is voor de Jachtlaankerk/
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl
Kapel Hoog Soeren
Margriet Boerma, tel. 3555333
3. De derde rondgang is voor Kerk en Israël Onopgeefbaar verbonden Vandaag is het
Israëlzondag. De relatie met het volk Israël is voor de
Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de
website: www.jachtlaankerk.nl

