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Zondagsbrief 4 december 2022 
 
 Voorganger   :   ds. Michiel de Leeuw  
 Organist   :   Herman Koopmans 
  

Tweede Advent 
 
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 
 

 Aansteken tweede Adventskaars door Phileine, 
gedicht door June: 

 

Zelfs in ‘t land van melk en honing, 
Wachten mensen al zo lang. 
Wanneer komt toch onze koning? 
Wanneer zijn we niet meer bang? 
Hij zal alles anders maken, 
Tot de hele wereld lacht. 
God zal wonen bij de mensen, 
Komt als kind in onze nacht. 

 

 Begroeting door de ouderling van dienst  
 

 Zingen (staand): Psalm 80 : 1, 7 
 

 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  
 

 Adventslied (zittend): LB 462 : 1, 2, 5, 6 
 
2. De lezingen en de verkondiging 

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

 Gebed van de zondag 
 

 Adventsproject Kinderkring:  
‘Ik kan niet wachten’ 
https://drive.google.com/drive/folders/18eFUWtt
GcUTY4teoWc36BSBiP40z9KdI  

 Projectlied: ‘Komt als kind in onze nacht’ 

 
 
In een wereld, soms zo duister, 
Wordt al eeuwenlang gewacht. 
Op een nieuwe morgen luister, 
Hoor je ’t lied al door de nacht? 
God belooft een nieuwe wereld, 
Al ons wachten wordt beloond. 
Hij zal wonen bij de mensen.  
Komt als kind in onze nacht. 
 
Gloria, gloria.  
Hij zal wonen bij de mensen.  
Komt als kind in onze nacht. 
 
Gloria, gloria.  
Hij zal wonen bij de mensen.  
Komt als kind in onze nacht. 

Jachtlaankerk 
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 Inleiding op de Adventslezingen 
 

 Lezing: Ruth 1 : 15 - 22 
 

 Zingen: LB 787 : 1, 2, 3 
 

 Lezing: Ruth 2 : 1 – 12 en 4 : 13 – 17 
 

 Zingen: LB 275 : 1, 3, 4, 5 
 

 Overdenking 
 

 Meditatieve muziek 
 

3. Het verzamelen 
 

 Afkondiging overlijden en gedachtenis, besloten 
met: LB 650 : 2, 3, 4  
 

 Gebeden 
 Voorbeden, afgewisseld met JLB 43 ‘Spreid 
uw dragende vleugels onder ons uit’ 
 
 Stil gebed… 
 Gezongen Onze Vader: JLB 44 

 

 Mededelingen en toelichting collecte  
 

 Zingen: JLB 77 
 

 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 bestemming is de 
Avondmaalscollecte 
Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda  
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven 
duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben 
amper te eten en krijgen dagelijks te maken met 
geweld. Verschillende partners van Kerk in Actie 
werken samen met de kinderen aan een betere 
toekomst. Ze zoeken contact met hun familie, 
helpen kinderen aan een dak boven hun hoofd en 
begeleiden kinderen naar school. Want onderwijs 
kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en 
het kind stabiliteit en toekomst bieden. 
 

2.De tweede bestemming is voor de 
Jachtlaankerk/ Kapel Hoog Soeren  
(o.a. pastoraat en onderhoud gebouwen) 
 
3.De bestemming is voor de wijkkas De 
Kinderkring. 
Tijdens de kerkdienst hebben kinderen van de 
basisschoolleeftijd, verdeeld over twee of drie 
leeftijdsgroepen, hun Kinderkring. Een enthousiaste 
groep vrijwilligers bereidt dit iedere week, in overleg 
met de dienstdoend predikant, voor. 
 
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 4 december 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. 
 
Kerststal 
Heb jij thuis nog een kerststalletje staan? 
Breng hem vóór 18 december 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 
 
 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=VaBu7Q9WUe9lGGF6oklw7J4Lewmxev2h
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Aankondiging & oproep Kribjesplein 
 
Op vrijdag 23 december a.s. stelt de Jachtlaankerk 
haar deuren en plein open met licht, een 
kerststallen expositie, Christmas Carolkoor 
samenkomst en viering voor jong en oud. Het goede 
nieuws over de komst van Jezus op deze wereld 
willen wij graag met u vieren en delen met de 
buurtbewoners.  
Noteer daarom de datum in uw agenda: 23 
DECEMBER 2022 van 16:00-18:30 uur het 
Kribjesplein voor de Jachtlaankerk.  
OPROEP 1: Voor de kerststallenexpositie zijn we 
nog op zoek naar uw kerststal met een bijzonder 
verhaal. Daarvoor kunt u contact opnemen met 
Houkje Hibma.  
Voor de overige organisatie zijn we nog op zoek 
naar de volgende materialen:  

- 2-3 vuurkorven met hout; 
- Lege glazen potjes met waxinelichtjes (deze 

kunt u inleveren in de ruimte van de 
kinderkring); 

- Lichtsnoeren (voor buiten); 
- 2-3 popcornpannetjes; 
- Leuke verkleeditems die met kerst te maken 

hebben; 
- Bakkers van koek/taart (neem daarvoor 

contact op met iemand van de organisatie). 
OPROEP 2: Wie vindt het leuk om mee te helpen 
met de organisatie? Wilt u weten wat er allemaal te 
doen is en waarbij u kunt helpen? Neem dan 
contact met Sylvia op.  
Hartelijke groeten, 
Houkje Hibma (houkje.hibma@hotmail.com) 
Annet Mennink (adeelstramennink@upcmail.nl) 
Sylvia van der Hoeven 
(svanderhoeven@kpnplanet.nl).  
 

 
 
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.06-53842045. Email: 

kerstpaasviering@gmail.com.  

Graag weer afmelden als u toch niet kunt komen. 

 
 

 
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 11 december 2022 
Jachtlaankerk  : ds Michiel de Leeuw 
Kapel Hoog Soeren: Mw. Ds. v. Hilten-Matthijsen 
 
Kopij volgende zondagsbrief 
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl 
Marijke Schippers, tel. 06-40373719
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