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Zondagsbrief 13 november 2022 
 
 Voorganger  : Ds. Harry Smit 
 Organist /Pianist : Chris Stellaard 
 Zang:   : Henk van der Molen  
 
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): JLB 8 vers 1, 2 en 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 afgesloten met JLB 30  
 

 Glorialied (staand): LB 98 vers 1, 2 en 3 
 
2. De lezingen en de verkondiging 

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

 Gebed van de zondag 
 

 Zingen: JLB 65 vers 1 solo, vers 2 allen 
 

 Moment voor de kinderen 
 

 Kinderlied: JLB 146 
 

 Kinderen gaan naar de kinderkring 
Link naar materiaal 
https://drive.google.com/drive/folders/10tkKAknr

O2iTqfYAo32UQZYeW2bKMHQF?usp=sharing 
 

 Lezing: Lucas 20 vers 27 – 38 
 

27 Er kwamen een aantal van de Sadduceeën,  
die zeggen dat er geen opstanding is,  
en zij vroegen hem:  
28 Meester,  
Mozes heeft ons voorgeschreven,  
indien van iemand de broer,  
die een vrouw heeft, sterft en hij is kinderloos,  
dat dan zijn broer de vrouw neemt  
en een nakomeling voor zijn broer verwekt 
29 Nu waren er zeven broers  
en de eerste nam een vrouw en stierf kinderloos;  
30 zo ook de tweede  
31 en de derde nam haar,  
en zo alle zeven,  
en zij lieten geen kinderen na en stierven.  
32 Als laatste stierf ook de vrouw.  
33 De vrouw nu, bij de opstanding, van wie zal zij 
de vrouw worden?  
Want alle zeven hebben zij haar tot vrouw gehad.  
34 Jezus zei tegen hen:  
de zonen en dochters van deze eeuw huwen en 
worden uitgehuwelijkt,  
35 maar wie waardig gekeurd worden  
die (komende) eeuw en de opstanding uit de doden 
te verkrijgen,  
huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen;  
36 want zij kunnen niet meer sterven,  
want ze zijn aan de engelen gelijk  
en ze zijn zonen en dochters van God omdat zij 
zonen en dochters van de opstanding zijn.  
37 Maar dat de doden opgewekt worden, heeft ook 
Mozes aangeduid bij het braambos,  
als hij de heer noemt  
de God van Abraham en de God van Izaäk en de 
God van Jakob.  
38 God is toch geen God van doden, maar van 
levenden,  
want voor hem leven zij allen 

 

 Zingen: LB 608 vers 1 en 3 
 

 Lezing: 2 Koningen 8 vers 1 – 6 
 

Jachtlaankerk 
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1 Elisa had gesproken tot de vrouw,  
wier zoon hij had doen leven:  
Sta op en ga, jij en je huis,  
en verblijf als vreemdeling waar je als vreemdeling 
terecht kunt,  
want de Eeuwige roept een hongersnood af  
en die komt ook naar het land,  
zeven jaar.  
2 De vrouw stond op  
en deed naar het woord van de man Gods:  
ze ging, zij en haar huis,  
en verbleef als vreemdeling in het land van de 
Filistijnen,  
zeven jaar.  
3 En het geschiedde, na afloop van zeven jaar,  
dat de vrouw terugkeerde uit het land van de 
Filistijnen;  
ze ging uit en schreeuwde tot de koning  
om haar huis en om haar veld.  
4 De koning nu sprak met Gechazi,  
de jongen van de man Gods:  
Vertel me toch  
alle grote dingen die Elisa gedaan heeft.  
5 En het geschiedde, toen hij de koning vertelde dat 
hij de dode had doen leven,  
zie, daar schreeuwde de vrouw wier zoon hij had 
doen leven, tot de koning  
over haar huis en over haar veld.  
Gechazi zei:  
Mijn heer de koning,  
dit is de vrouw en dit is haar zoon,  
die Elisa heeft doen leven.  
6 De koning vroeg de vrouw  
en zij vertelde ’t hem.  
De koning gaf haar één hoveling mee:  
Zorg dat al wat van haar is, bij haar terugkeert,  
en alle opbrengsten van het veld,  
vanaf de dag dat ze het land verliet tot nu. 

 Zingen: 'Eindeloos zijn de verhalen' 
(Zingenderwijs 47 – melodie: Lied 913 Wat de 
toekomst brenge moge)  

1. Eindeloos zijn de verhalen  
over Gods beloofde rijk, 
om je hart aan op te halen,  
luister dus maar goed en kijk:  
Mensen zijn er net als lichten  
samen door het donker heen,  
liefde straalt van hun gezichten,  
niemand blijft er ooit alleen 

 

 Overdenking 
 

 Zang ‘What a wonderful world’ 
 

3. Het verzamelen 
 

 Gebeden 
 

 Voorbeden 
 Stil gebed 
 gezongen Onze Vader JLB 44 

 

 Mededelingen en toelichting collecte  
 

 Zingen: Lied 657 vers 1 en 4 
 

 Zegen 
 

 Song of Blessing (melodie: Edelweiss)  
 1x solo, 1x allen 
 
May the Lord, mighty God,  
bless and keep you forever 
Grant you peace, perfect peace,  
courage in every endeavor 
Lift your eyes and see his face,  
and God’s grace forever 
May the Lord, loving God,  
bless and keep you forever 

 

 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, tijdens de dienst 
1.De eerste rondgang is voor de diaconie / 

werelddiaconaat 

De kerken in de Golfstaten hebben te maken met 

een grote toestroom arbeidsmigranten uit India, 

Nepal en de Filipijnen. Veel van deze mensen willen 

graag meer leren over de Bijbel, maar ze kunnen 

niet lezen. Kerk in Actie traint daarom voorgangers 

in de succesvolle Storytellingmethode. De 

Bijbelverhalen worden mondeling verteld en men 

gaat samen op zoek naar de betekenis ervan voor 

het eigen leven waardoor de migranten nieuwe 

moed putten voor hun zware leven.  

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/Ontwikkelingssamenwerking 
Een beter inkomen voor Javaanse boeren in 
Indonesië 
Naast de collecten voor zending is dit een extra 

collecte voor projecten van Kerk in Actie. 
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Op het Indonesische eiland Java wonen veel 

boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. 

De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om 

coöperaties op te zetten, waardoor ze minder 

afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een 

hogere prijs voor hun producten krijgen. Dankzij de 

irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de 

boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens 

de oogst. Zo ontvangen boerengezinnen via Kerk in 

Actie een beter inkomen! 

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 13 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. 

 
Bloemen 
De bloemen van vandaag worden, als groet van de 
gemeente, naar een aantal gemeenteleden 
gebracht. 
 
Gedachtenis en gedenktuin  
In het voorjaar hebben we u op de hoogte gebracht 
van veranderingen in de afkondiging van overlijden 
en gedachtenis in de zondagse viering. Dit ritueel is 
op een aantal punten aangepast. Hierbij is het 
accent verschoven van een familieritueel naar een 

gemeenteritueel. De overwegingen die tot dit besluit 
hebben geleid, kunt u op de websiten nalezen, als u 
rechtsboven 'gedachtenis' als zoekterm invult.   
 Op advies van de Werkgroep Liturgie is de 
Wijkkerkenraad tot een aanvullende aanpassing 
gekomen. Tot nu toe werd de steen met de naam 
van de overledene, precies een jaar na het 
overlijden, bij de nabestaanden gebracht. Dit was 
een mooi gebaar, maar het was praktisch niet altijd 
uitvoerbaar en vroeg om een bewerkelijke 
administratie.   
In lijn met de vernieuwde vorm van de gedachtenis 
is daarom het volgende besloten: de stenen die in 
de loop van het kerkelijk jaar naar de Stilteplek zijn 
gebracht, krijgen een nieuwe bestemming. In de tuin 
achter de kerk wordt een speciale herdenkingsplek 
ingericht. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang 
gezet. Na de gedachtenisdienst op 20 november 
blijven de stenen van alle herdachte overledenen op 
de Stilteplek liggen. Zodra de gedenktuin gereed is, 
worden de stenen daarheen gebracht; een waardige 
plek, dicht bij de kerk(gemeenschap).   
Niettemin kunnen nabestaanden die dat wensen na 
de gedachtenisdienst de steen van hun dierbare 
mee naar huis nemen. Ook kan men ervoor kiezen 
om deze nog een heel jaar op de Stilteplek te laten 
liggen, tot de volgende gedachtenisdienst.   
Met vragen over de gedenktuin kunt u zich wenden 
tot Tom Schoemaker van de Werkgroep Liturgie 
via t.schoemaker2@gmail.com. Van de 
ingebruikneming van de gedenktuin zullen we u 
uiteraard op de hoogte brengen.  

 
Apeldoorn geeft warmte 
 
Laat niemand in de kou staan deze winter  
Geef je 190 euro een goed doel 
De 190 euro energiecompensatie is voor iedereen 
beschikbaar, maar niet iedereen heeft die nodig. 
‘Apeldoorn geeft warmte’ maakt het mogelijk (een 
deel van) dit bedrag te schenken aan andere 
inwoners van de gemeente Apeldoorn die het 
financieel moeilijk hebben. Omdat we geloven in 
verbondenheid tussen mensen. 
Het Christelijk Noodfonds Apeldoorn van de 
gezamenlijke kerken (CNAP), energiecoöperatie 
deA en Stimenz zorgen ervoor dat 100 procent van 
de giften terecht komt bij de mensen die het goed 
kunnen gebruiken. Daarbij wordt er per persoon 
gekeken wat nodig is. Geld voor boodschappen? 
Gordijnen tegen de tocht? Vervanging van een 
energieslurpende koelkast? Door deze actie 
ontvangen mensen ook advies en praktische hulp 
om energie te besparen. Dat is goed voor de 
langere termijn.  
 
Een gift geven kan via CNAP (ANBI-rekening): 
NL 51 RABO 0319 7141 44 o.v.v. ‘Apeldoorn geeft 
warmte’ of scan de qr-code op de volgende pagina. 
 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=G8fdNFDa7q9cEDK6tGlwfyhvqU2Gpppi
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Kinderkring Groen 
Zondag 13 november is er weer kinderkring Groen. 

25 september hebben we bolletjes voor bijen en 

vlinders geplant. 16 oktober zijn we begonnen met 

het verhaal van Franciscus. Deze keer vertellen we 

het 2e deel. Franciscus hield van dieren. Wij gaan 

zondag een bijenhotel maken. Kom je ook of heb je 

zin om te helpen? Neem dan contact op 

met houkje.hibma@hotmail.com. Tot ziens in de 

kinderkring 

Kerkdiensten zondag 20 november 2022 
Jachtlaankerk  : ds. M. de Leeuw 
Kapel Hoog Soeren : Geen dienst 
 
Kopij volgende zondagsbrief 
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl 
Marijke Schippers, tel. 06-40373719 
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