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Zondagsbrief 6 november 2022 
 
 Voorganger : ds. Michiel de Leeuw  
 Organist : Herman Koopmans  
 Pianist : Arie Kooiman  

Bevestiging Ambtsdrager M.m.v.: HetKoor o.l.v. Martine Brussee 
  
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 ouderling van dienst  
 

 Zingen (staand): LB 85 : 1, 3 
 

 We gaan zitten 
 

 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 

 

 Kyriegebed, besloten met: ‘Da Pacem 
Domine’ door Koor 

 

 Glorialied (staand): JLB 54, 1x Koor, daarna 
allen en canon 

 
 
2. De lezingen en de verkondiging 

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

 Gebed van de zondag 
 

 Kinderlied: JLB 146: 1 
 

 Kinderen gaan naar de kinderkring 
https://drive.google.com/drive/folders/1nj6RRZTqtU
PD7tFi8GiSY2cHulHZ0jvV?usp=sharing  
 

 Lezing: Jesaja 1 : 18 - 26 
 

 HetKoor: ‘Lied van het land’ (Huub 
Oosterhuis / Antoine Oomen) 

 

Hoe verder onze ogen reiken 
hoe verder weg de bergen wijken 
van rood en goud ons toegezegd. 
En dood de grond en onder boven – 
zwart masker voor de zon geschoven, 
ontij ongeest onland onrecht. 
 
In zoveel woestenij gevangen 
begraven wij ons diepst verlangen: 
dat ooit een land van licht zal zijn, 
een stad gegrond op recht en rede, 
een hart dat weet, een huis van vrede – 
wij zouden daar geboren zijn. 
 
Hoog land, zo ijl zo weggezwegen, 
naar jou toe dwalen al mijn wegen 
uit diepten waar geen voeten gaan. 
Hoe zou ik ooit jou niet behoren. 
O stem, geklonken in mijn oren, 
nog onvergeten onverstaan. 

 
 Lezing: Lucas 19 : 41 - 48 

 

 Zingen: JLB 118: 1 Koor, 2 en 3 allen 

 

 Overdenking 
 

 Meditatieve muziek: 1ère Arabesque- Claude 
Debussy 

 
 

3. Dienst van de bevestiging 
 

 Presentatie diaken Marian van Ittersum 
 

 Opdracht 
 

 Beantwoording van de vragen 
 

 Bevestigingsgebed 
 

 Handoplegging 
 

Jachtlaankerk 
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 Vraag aan de gemeente (staande): 

V:“Gemeente, dit is uw nieuwe diaken. 
Belooft u haar te omringen met uw 
betrokkenheid, haar te dragen met uw 
gebed, en haar bij te staan in onze 
gezamenlijke dienst aan Gods Koninkrijk? 
Wat is daarop uw antwoord?” 

A: Ja, dat beloven wij, van harte! 
 

 Zingen: JLB 131 : 5 
 
 

4. Het verzamelen 
 

 Gebeden 
Voorbeden, met gebedsacclamatie JLB 99, 

1e keer Koor, daarna telkens allen 

 Stil gebed 
 Onze Vader 

 

 Mededelingen en toelichting collecte  
 

 Zingen: JLB 79 (muziek: Job de Bruijn):  
1x Koor, 1x allen 

 
 

 Zegen 
Zingen: Amen. 
 

 Orgelspel 
 

 Collecte bij de uitgang 
 

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 
 
Collecte 
1.De eerste rondgang is voor de Diaconie  
Vandaag is de diaconale collecte bestemd voor 
Het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn. In dit 
fonds werken vertegenwoordigers uit 
verschillende Apeldoornse kerken samen om 
mensen financieel te ondersteunen voor wie 
geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Met 
uw bijdrage kan dit interkerkelijk fonds mensen in 
geldnood beter helpen.   
 
2.De tweede rondgang is voor de 
Jachtlaankerk/ Kapel Hoog Soeren  
O.a. pastoraat en onderhoud gebouwen. 
 
3.De derde rondgang is voor Kerk in 
Actie/Zending  
Goede predikanten opleiden in Zambia  
De laatste jaren groeien de kerken in Zambia 
snel. Ruim tachtig procent van de bevolking is 
christen. Met de groei van de kerken neemt de 
vraag naar goede predikanten toe, vooral op het 
platteland. Op de theologische universiteit krijgen 
de studenten niet alleen theologisch onderwijs. 
Maar omdat op het platteland van Zambia 
extreme armoede heerst, leren de predikanten 
ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen 
kunnen helpen. Namens christenen in Zambia: 
bedankt voor uw bijdrage! 

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 6 november 2022”. 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. 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=ZQMI5LD6ftBYVgvkvao50HPT62pKhWdW
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Bijeenkomst voor nieuw ingekomen 
gemeenteleden en geïnteresseerde mensen 
Zondag 6 november na de kerkdienst is er een 
korte bijeenkomst voor alle mensen die de 
afgelopen periode nieuw zijn in de wijkgemeente 
rond de Jachtlaankerk en de Kapel Hoog Soeren. 
Ook mensen die zich willen oriënteren op de 
Jachtlaankerk zijn van harte welkom. 
Onder het genot van een kop koffie/thee, maken 
we nader kennis met elkaar en met de gemeente. 
Ds. Michiel de Leeuw en anderen zullen iets 
vertellen over de gemeente en haar activiteiten in 
de Jachtlaankerk. Er is uiteraard ruimte om 
vragen te stellen. Daarna maken we een rondje 
door de Jachtlaankerk en zullen bij een aantal 
dingen stilstaan. 
Van harte welkom namens het welkomstteam. 
 
De Jachtschotel 
Op vrijdag 11 november eten we weer met elkaar 
in de Jachtlaankerk. Iedereen is welkom en kan 
zich aanmelden, van jong tot oud, uit de kerk of 
daarbuiten. En neem vooral iemand mee die nog 
niet eerder is geweest. Laat anderen weten dat 
ze welkom zijn en nodig uit! Als het lastig is om 
zelf naar de Jachtlaankerk te komen, meld je dan 
wel aan want dan gaan we kijken of het mogelijk 
is om vervoer te regelen. 
Bij de keuken staat de intekenlijst. Aanmelden bij 
Saskia Kattemölle kan 
ook: skattemulle@planet.nl. 
 
Kerstengel actie voor jong en oud, doet u/je 
mee?! 
Elkaar verrassen met een kerstgroet, laten weten 
dat je aan iemand denkt, of ook graag eens een 
attentie ontvangen? Dat doen we met elkaar.  
Als kerstengel breng je eenmaal, in de week na 
2de advent tussen 11 en 18 december, een 
eigen attentie of kerstgroet aan iemand van 
binnen of buiten onze gemeente. Iedereen die dit 
graag ontvangt, of hier iemand voor in gedachten 
heeft, mag zich opgegeven. Uiterlijk 1 december 
ontvang je het adres waarvoor je een mooie 
groet bedenkt. Voor kerst verspreiden we zo 
aandacht en liefde om ons heen.  
Doe je mee? Geef je dan op voor 21 november 
voor 1 of meerdere van onderstaande opties: 
- kerstengel, u/je brengt een groet. 
- u/je ontvangt graag een groet.  
- u/je geeft iemand op om een groet te 
ontvangen.  
Opgeven kan bij Francis Tiemens of Karin 
Veldkamp. fwtiemens@gmail.com, 06 
29006337.  
karinveldkamp@outlook.com, 06 14920166  
 

 
Begrotingen 2023 Algemene Kerkenraad 
Nadat de Algemene Kerkenraad de begrotingen 
voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in 
samenvatting in de gemeente gepubliceerd op de 
website en tevens gedurende een week in haar 
geheel voor de leden van de gemeente ter 
inzage gelegd. 
De Algemene Kerkenraad stelt de leden van de 
gemeente in de gelegenheid voor maandag 14 
november 2022 hun mening over de begrotingen 
kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad 
de begrotingen vast. 
Uw zienswijze kunt u kenbaar maken op de 
begroting van de Protestantse Gemeente 
Apeldoorn naar: boekhouding@pkn-
apeldoorn.nl en op de begroting van de Diaconie 
naar diaconie@pkn-apeldoorn.nl 
Om de begrotingen te kunnen zien hierbij 
de link naar de website van de PGA. 
Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse 
gemeente Apeldoorn 
 
 

 
 
Gespreksgroep Rouwbeleving  
Als je een dierbare verliest, kun je het leven 
ervaren als een ‘land waar je de weg niet kent’. 
Het kan moeilijk zijn om verder te komen, in je 
pijn en je verdriet. Het omgaan met je 
gevoelens, het vinden van een ritme en zinvolle 
invulling van je dag, het opbrengen van de 
energie, de omgang met anderen in je 
omgeving. Er kunnen allerlei vragen opkomen, 
over het verleden en de toekomst, over het 
waarom, over je geloof.  
Misschien kan deze rouwbelevingsgroep dan 
iets voor u betekenen. Want het kan helpend 
zijn om over je ervaringen te praten met 
mensen die een zelfde soort verlies hebben 
meegemaakt. Aandacht, herkenning en 
erkenning kunnen steun en troost bieden. 
Natuurlijk in alle vertrouwelijkheid. En er 
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worden handvatten aangereikt die kunnen 
helpen om je weg te vinden in dat onbekende 
land. 
Gespreksthema’s zijn o.a.: afscheid en uitvaart, 
rouwgevoelens en rouwproces, omgaan met de 
feestdagen, dierbare herinneringen en rituelen, 
reacties vanuit de omgeving, zorg voor jezelf, 
geloof en zingevingsvragen. 
We houden zeven maandelijkse bijeenkomsten, 
van november tot juni, in de Jachtlaankerk. De 
eerste bijeenkomst is op vrijdag 25 november, 
van 15.00 – 17.00 uur. Daar spreken we de 
volgende bijeenkomsten met elkaar af. Twijfel 
je over deelname? Je kunt ook na de eerste 
bijeenkomst besluiten of dit bij je past. 
Meer informatie en opgave bij:  
ds. Michiel de Leeuw, 06-42089096 / 
predikant@jachtlaankerk.nl  
 
 
 

 
 
Catechese groep 7 gaat van start! 
Op woensdag 9 november a.s. beginnen we. Zes 
weken achter elkaar komen we bij elkaar. Het is 
op woensdagmiddag van 13.15 uur tot 14.15 uur, 
in één van de zalen van de Goede Herderkerk, 
Asselsestraat 199. We komen zes keer bij elkaar, 
dus: 9, 16, 23 en 30 november,  
7 en 14 december. Alle kinderen hebben een 
brief gehad, maar vergeet niet om je aan te 
melden! Je kunt appen, bellen of mailen naar 
Rêveline Stoop: Stooprevenkees@hotmail.com / 
tel. 06 - 42 55 93 73. We zien je graag 
verschijnen! 
 
 

 
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 13 november 2022 
Jachtlaankerk  : ds. Harry Smit 
Kapel Hoog Soeren : de Hr. G.R. Bloemendaal 
 
Kopij volgende zondagsbrief 
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl 
Herman Bakker, tel. 06-2124 8268 
 
 
 
 

mailto:predikant@jachtlaankerk.nl
mailto:Stooprevenkees@hotmail.com
mailto:pastoraat@jachtlaankerk.nl
mailto:zondagsbrief@jachtlaankerk.nl

