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Zondagsbrief 20 november 2022 
 
 Voorganger : ds. Michiel de Leeuw  
 Organist : Herman Koopmans  
 Pianist : Arie Kooiman  

Gedachtenisdienst M.m.v. : Zangkwartet 

  
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 
 

 Kwartet: ‘Locus iste’ – Anton Bruckner 
Vertaling: ‘Dit is de plaats door God gegeven’ 

 

 Begroeting door de ouderling van dienst  
 

 Zingen (staand): LB 942: 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 door Kwartet:  
‘Ostende nobis’, Jacques Berthier, vertaling: 
‘Toon ons Heer uw barmhartigheid’ 
 

 Glorialied (staand): LB 413 : 1 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 
 

 Moment voor de kinderen 
 

 Kinderlied: JLB 71 : 1, 3, 4 
 

 Kinderen gaan naar de kinderkring 
https://drive.google.com/drive/folders/1UMNW
5FSI9gk9JMi0sOIA9ek1mlLJaUoD?usp=sharing  

 Lezing: Openbaring 7 : 1 – 4. 9 - 17   
 

1Hierna zag ik vier engelen bij de vier hoeken van 

de aarde staan. Zij hielden de vier winden van de 

aarde in bedwang, om te voorkomen dat er een 

wind over land of op zee of door de bomen zou 

waaien. 2Ik zag in het oosten een andere engel 

opstijgen, die het zegel van de levende God had. 

De vier engelen die de opdracht hadden 

gekregen om schade toe te brengen aan het land 

en de zee riep hij met luide stem toe: 3‘Laat het 

land en de zee en ook de bomen nog 

ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze 

God op het voorhoofd van zijn dienaren 

aanbrengen.’ 
4Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel 

droegen: honderdvierenveertigduizend in totaal, 

afkomstig uit elke stam van Israël.  

 
9Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die 

niemand tellen kon, uit alle landen en volken, van 

elke stam en taal. In het wit gekleed en met 

palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon 

en voor het lam. 10Luid riepen ze: ‘De redding 

komt van onze God, die op de troon zit, en van 

het lam!’ 11Alle engelen stonden om de troon en 

de oudsten en de vier wezens heen. Ze wierpen 

zich neer voor de troon en aanbaden God 12met 

de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, 

dank en eer en macht en kracht komen onze God 

toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ 
13Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat 

daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ 14Ik 

antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen 

me: ‘Dat zijn degenen die de grote verdrukking 

hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren 

witgewassen met het bloed van het 
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lam. 15Daarom staan ze voor Gods troon en zijn 

ze dag en nacht in zijn tempel om Hem te 

vereren. En Hij die op de troon zit zal bij hen 

wonen. 16Dan zullen ze geen honger meer lijden 

en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, 

de hitte hen niet bevangen. 17Want het lam 

midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar 

de waterbronnen van het leven brengen. En God 

zal alle tranen uit hun ogen wissen.’ 

 

 Zingen: LB 760 : 1, 2, 3, 6   
 

 Overdenking 
 

 Meditatieve muziek 
 

 De kinderen komen terug in de kerk 
 

3. Gedachtenis van gestorvenen 
 

 Zingen: JLB 113 in afwisseling: 
1e, 2e, 3e notenbalken: allen 
4e  en 5e notenbalken Kwartet 
6e ,7e, 8e notenbalken: allen  
 

 Wij noemen de namen van de overledenen 
en ontsteken hun licht, afgewisseld met het 
zingen van ZZZ 26:  
 
“Bewaar in uw liefde hen die wij hier 
gedenken. Hoed hen, God, tot in 
eeuwigheid” 
 

 
 

 Er is nu gelegenheid voor een ieder om 
persoonlijk een kaars voor een dierbare te 
ontsteken 
 

 Tijdens dit ritueel: 
 

 Zingen: La tenèbre (LB 139d),afwisselend  
Kwartet (Frans) en allen ( Nederlands) 
 

 Zingen: Bleib mit deiner Gnade (LB 256), 
afwisselend Kwartet (Duits) en allen 
(Nederlands) 

 

 Orgelspel 
 

 Zingen: Wait for the Lord (JLB 46) 
afwisselend Kwartet en allen 

 
 Zingen: Mon âme se repose (LB 62b) 

afwisselend Kwartet en allen 
 

 Pianospel 

 
 

4. Het verzamelen 

 Gebeden 
 
 Voorbeden en stil gebed 
  
 Kwartet: ‘Pater Noster’ – Stravinsky 

 

 Mededelingen en toelichting collecte  
 

 Zingen: LB 416 : 1, 3 
 

 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, tijdens de dienst 
 
1.De eerste rondgang is voor de diaconie 
Kerstactie.  
Ieder jaar gaan wijkdiakenen op pad om 
kerstpakketten en giften te brengen bij mensen 
die moeilijk rond kunnen komen en zeker rond de 
feestdagen iets extra’s heel goed kunnen 
gebruiken. Met uw steun zijn de diakenen in staat 
meer mensen uit de wijk te verrassen met een 
pakket of gift. 
 
2.De tweede rondgang is voor de 
Jachtlaankerk/ Kapel Hoog Soeren  
(o.a. pastoraat en onderhoud gebouwen) 
 
3.De derde rondgang is voor collecte 
Protestantse Kerk.  
De gemeenten en pioniersplekken van de 
Protestantse Kerk in Nederland bieden aan het 
einde van het jaar steeds vaker 
gedachtenismomenten aan voor wijk- of 
dorpsbewoners die te maken hebben gehad met 
verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat geeft 



 website: www.jachtlaankerk.nl 

 

mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en 
naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook 
altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor 
mensen buiten en binnen de kerk is een 
onmisbaar onderdeel van gemeente zijn. 
 
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 20 november 2022”.  
De vermelding van de collecte-datum is 
belangrijk om de collecten aan de juiste doelen te 
doen toe komen. 
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. 

 
Geef vluchtelingenkinderen een stem, laat uw 
stem horen. 
Met Kerst collecteren we voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Volgende 
week van 21 -26 november is er voor hetzelfde 
doel een landelijke huis-aan-huiscollecte. Dat 
geld is belangrijk om hun dagelijks leven iets te 
verlichten. Maar dat is niet genoeg. We vragen u 
om meer te doen om de onmenselijke situatie 
van vluchtelingen en hun kinderen in Griekenland 
en Nederland te verbeteren. We kunnen niet 
langer wegkijken. De oproep van Kerk-in-actie is 
om dit onrecht aan te kaarten bij de politiek. Op 
27 november en 4 december hebben we daarom 
in de hal van de kerk een voorbeeldtekst liggen 
om op te sturen. De voorbeeldtekst kunt u 
invullen en ondertekenen en vervolgens opsturen 
naar een politicus. Op de voorbeeldbrief staat het 

adres van de tweede kamer. Een lijst met namen 
van politici die over Justitie en veiligheid gaan, 
ligt er bij. We doen dit met kerken in heel 
Nederland. Samen zijn we de kerk in actie. Kijk 
ook op Kaartenactie Kerk in Actie | Kerk in Actie 
(protestantsekerk.nl) 
  
Vul de deelkast bij de Jachtlaankerk aan! 
De deelkast begint leger te raken, mensen weten 
de deelkast beter te vinden. Daarom vragen we 
om de volgende artikelen aan te vullen: 
toiletartikelen zoals tandenborstel, tandpasta, 
deodorant, shampoo en zeep. Fijn om een 
voorraadje te hebben! 

 
Bloemen 
De bloemen van vandaag worden, als groet van 
de gemeente, naar een aantal gemeenteleden 
gebracht. 
 
Bedankje 
Mevrouw van Asselt wilt u laten weten dat ze 
heel blij dankbaar is met de bloemen die zij 
vorige week heeft ontvangen. 
 
 

 
 
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 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=0IvDnK5Jvu4lfpiEl0mqkLTwrviExvdZ
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=0IvDnK5Jvu4lfpiEl0mqkLTwrviExvdZ
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/kaartenactie/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/kaartenactie/


 website: www.jachtlaankerk.nl 

 

mensen die een zelfde soort verlies hebben 
meegemaakt. Aandacht, herkenning en 
erkenning kunnen steun en troost bieden. 
Natuurlijk in alle vertrouwelijkheid. En er 
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  
 
Vandaag, zondag 20 november 2022 is er 
weer een concert in de kapel van Hoog 
Soeren. Aanvang 15.30 uur 
Deze keer hebben wij het Gitaarduo Jorrit 
Douwes & Pim Weierink voor u.   
En dat betekent Spaans temperament in 
combinatie met eeuwenoude romantische 

klanken uit het vroege Zuid-Europa. 
Jorrit en Pim kennen elkaar al sinds de tijd dat 
ze studeerden aan het conservatorium en 
speelden ook toen al vaak samen. Hoewel ze 
daarna hun eigen weg zijn gegaan en solo en/of 
in allerlei andere samenstellingen optredens in 
zowel Nederland als daarbuiten hebben 
verzorgd, zijn ze elkaar nooit uit het oog verloren. 
En nu, opnieuw weer als duo, presenteren 
ze een programma waarin de gitaar in al haar 
facetten tot haar recht komt. 
Het programma zal bestaan uit bewerkingen en 
composities voor klassiek gitaar. Bijzonder is de 
bariton gitaar waarmee het zelden uitgevoerde 
Grosses duo in a-moll van Ferdinand Rebay zal 
worden uitgevoerd. In de variaties op een thema 
van Johannes Brahms komt de bewerking van 
het legendarische duo Julian Bream & John 
Williams opnieuw tot leven, zal de mediterrane 
passie zegevieren met Manuel de Falla, herleven 
de eeuwenoude klanken van het Ancien regime 
in de stukken van Rameau en zal Mario 
Castelnuovo Tedesco zijn terechte plek opeisen 
als één der grootste componisten voor de 
klassieke gitaar ooit. 

Plaatsen kunt u nu ook weer reserveren via onze 
website: www.kapelconcertenhoogsoeren.nl. 

Maar als u pas laat beslist om te gaan, zijn er 
heel misschien nog plaatsen beschikbaar. U bent 
in elk geval van harte welkom bij ons podium 
voor muzikale variëteit. 

Plaatsen kosten € 7,50 per persoon. 
Betalen graag contant aan de zaal. 

In de pauze en na afloop is er een “meet en 
greet” mogelijk met elkaar en de spelers onder 
het genot van een drankje en een hapje. 

 
 
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  
 
Kerkdiensten zondag 27 november 2022 
Jachtlaankerk  : ds. Michiel de Leeuw 
Kapel Hoog Soeren : ds. Michiel de Leeuw 
 
Kopij volgende zondagsbrief 
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl 
Annemiek Stoop, tel. 522 3943 
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