LITURGIE
Grote Kerk van Apeldoorn
11-11-2018
- Een schreeuw uit de diepte Voorganger: dhr. Andries Knevel, Bussum
Ouderling: Martin van den Bos
Diaken: Joost Derks
Lector: Hetty Mesie
Muzikale begeleiding: de Ontmoetingsband
van de Grote Kerk
Iedere zondag is er oppas in gebouw Irene achter de kerk

Gebed voor de nood van de wereld
Kinderen komen naar voren. We zingen en spelen samen :
Kinderlied “Volg het spoor”
De kinderen van 4-12 gaan naar hun eigen viering
HET WOORD
Gebed van de zondag
Lezing Psalm 130
Lied Evangelische Liedbundel 170 Groot is Uw trouw o Heer
Verkondiging

Kunt u de teksten op de beamerschermen niet goed lezen?
Bij de ingangen liggen de liedteksten ook op papier
Voor de dienst zingen wij Opwekking 661 De Koning in zijn
pracht
Welkom, mededelingen en inleiding op het thema
Stilte
Drempelgebed
Lied Opwekking 733 10.000 redenen
Gemeente gaat zo mogelijk staan
Groet en bemoediging
Vgr:
Allen:
Vgr:
Allen:

De Heer zij met u!
Ook met u zij de Heer!
Onze hulp is de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen.

Lied Opwekking 125 Heer ik kom tot U
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

Gemeente gaat zitten
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Collecte
Tijdens de collecte speelt en zingt De Ontmoetingsband:
“Mooi” van Marco Borsato
1e rondgang: Binnenlands diaconaat.
Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de
criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op
eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen
een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun
leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal
afkomstig uit kerken - bezoeken gedetineerden in gevangenissen of
begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie.
Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden, exgedetineerden en hun familieleden.
2e rondgang: Kerk
m.b.t. algemene kosten eredienst en pastoraat.
3e rondgang: Wijkkas
o.a. voor de kerstattenties oudere gemeenteleden en het GKN
De kinderen komen terug in de dienst
Gemeente gaat zo mogelijk staan

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:

Ter info:De bloemen uit de kerk worden na de viering bezorgd
op 3 adressen in de gemeente. In verband met de
privacywetgeving worden de namen alleen op de fysieke
liturgie die tijdens de viering wordt gebruikt, gepubliceerd.
Wie één van deze boeketten weg wil brengen, melde zich na de
viering in de consistoriekamer bij Maria Schutte. Ook kunt u bij
haar adressen doorgeven waar een bloemetje op z’n plaats is.

De volgende Ontmoetingsdienst is op zondag 13 januari 2019.
Voorganger is Matthijs Vlaardingerbroek uit Bleiswijk.
Matthijs is al vele malen te gast bij ons geweest.
Hij is bekend spreker en met veel humor zal hij ons weer verrassen
met buikspreken en verrassende illusies. Deze zondag is het thema:
“Rotsvast” en gaat over de relatie tussen Jezus en Petrus.
Komt allen en ontmoet elkaar!

Lied Opwekking 553 Hoor ons loflied

Goed Nieuws

Zegen

De taakgroep Facilitair kent veel commissies en in de maanden
oktober en november houden deze commissies allen afzonderlijk
hun jaarvergaderingen. T.w. de begroetingscommissie, de lectoren,
de koffiedienst, de bloemendienst, de liturgie/kerkbrieftypers- en
printers, de lappengirls, de kerstdecoratiecommissie en de
kunstcommissie. Een prachtig moment om elkaar als vrijwilliger te
ontmoeten en ervaringen uit te wisselen, ook om zo nodig kritisch
te zijn. Er wordt afscheid genomen van vrijwilligers die velen jaren
hun krachten inzetten, maar het nu genoeg vinden. En om nieuwe
vrijwilligers welkom te heten. Wist u dat er binnen de Taakgroep
Facilitair zo’n 120 vrijwilligers hun beste beentje voorzetten! In
januari leest u op de kerkbrief wie de gaande en de komende man
zijn, maar vanaf deze plek hulde aan jullie allen.

Allen: Amen, amen, amen
Orgelspel
KERKBRIEF
In aansluiting op deze viering bent u/zijn jullie van harte welkom
om koffie/thee/limonade bij het buffet aan de Loozijde op te halen.
Mocht dat bezwaarlijk zijn, dan is er een klein koffiepunt in het
midden van de kerk.
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Wijnactie en Bloembollenactie voor Moldavië
Vorige week hebben velen van u beide wijnen van onze wijnactie
kunnen proeven en hebben we bestellingen mogen ontvangen.
Mocht u vorige week niet hebben kunnen proeven: op za. 24
november kan dat nog op de Sinterkerstmarkt in de Goede
Herderkerk (10.00 -15.00 uur).
Vandaag en de komende weken kunt u uw bestellingen bij ons
inleveren. Bij de drie ingangen liggen bestelformulieren en staan
dozen, waarin u het ingevulde bestelformulier kunt deponeren.
Naast de wijnactie is er ook dit jaar weer de bloembollenactie.
Wij lopen tijdens het koffiedrinken met informatie over de
bloembollen rond en nemen graag uw bestellingen op. De opbrengst
van beide acties komt ten goede aan ons project in Moldavië.
Werkgroep Grote Kerk Werkt voor Moldavië
Even bijpraten……..op dinsdag 20 november om 20.00 uur
met nieuwe gemeenteleden, die sinds de afgelopen 2 jaar in de
Grote Kerk komen. De kerkenraad is blij met u en hopen dat u
inmiddels uw plekje gevonden heeft. Daarover willen we bijpraten
en luisteren naar wat uw ervaringen zijn. Hoe bent u ontvangen?
Heeft u vragen of suggesties? Kent u mensen? Enz. enz. Kortom,
een gesprek hierover lijkt ons erg plezierig en daartoe nodigen we u
uit voor di.20 november, 20.00 uur, Gebouw Irene. Om een indruk
te krijgen hoeveel mensen er komen, vragen wij u om zo mogelijk
aan te melden bij Ger Meijnen, wilger60@gmail.com of 055 –
8449732.
Namens de kerkenraad,
Thea Mous, taakgroep Pastoraat
Ger Meijnen, taakgroep Ontmoeting en Bezinning
Aandacht voor…
De Prot. Kerk Den Haag biedt het Armeense gezin Tamrazyan sinds
vorige week kerkasiel. Dit gezin woont al negen jaar in Nederland
en wordt met uitzetting bedreigd.
Hoewel verschillende rechters in hun zaak een voor hen positief
oordeel gaven, besloot de Raad van State uiteindelijk dat het gezin
uitgezet kan worden. Een voortdurende kerkdienst moet de familie
rust bieden. De landelijke Prot. Kerk heeft zich inmiddels ook bij
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het initiatief aangesloten. Het doel van de non-stop kerkdienst is
om rust en ruimte te creëren voor dialoog tussen de kerk en
verantwoordelijke politici. De kerk respecteert de regelgeving en de
rechterlijke uitspraken, maar stelt de vraag: hoe het ook komt dat
een asielprocedure lang duurde, moeten kinderen daar uiteindelijk
de rekening van gepresenteerd krijgen?
Vanuit Apeldoorn willen we ons bij de Prot. Kerk Den Haag
aansluiten. In de nacht van 14 op 15 november willen we met een
groep voorgangers en leden van de Prot. Gemeente te Apeldoorn een
deel van deze doorlopende dienst in buurt- en kerkhuis Bethel te
Den Haag verzorgen.
Wilt u daaraan meedoen, mail dan naar:
ds. Ad Wijlhuizen adwijlhuizen@3ranken.nl of
Frans Hoogendijk diaconaalconsulent@pkn-apeldoorn.nl .
Activiteiten
 ma.12 nov./kleine kerkenraadsvergadering (KKR)
 wo.14 nov./avondgebed, zie verder op de kerkbrief
 zo.18 nov./10.00 u./ds. Bert Schüssler/viering waarin 2
kinderen en 1 volwassene gedoopt zullen worden
 zo.18 nov./19.00 u./15+jongeren/filmavond in de kelder van de
kerk
 zo.18 nov./19.15 u./ds. Bert Schüssler/Gelders Bach
Collegium/Requiem van Duruflé
 di.20 nov./20.00 u./’Even bijpraten’ /gebouw Irene/zie info op
de kerkbrief
 vr.23 nov./17.00-19.00 u./Meet and Greet/Pleinhuis/alle
leeftijden
 za.24 nov./Church Chillers/Expeditie Rock
Solid/Jachtlaankerk
 zo.25 nov./10.00 u./ds. Bert Schüssler /Eeuwigheidszondag/
m.m.v. het projectkoor/schateiland/J4J/DMB
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Wilhelminakapel-stilteruimte-avondgebed: in het oude doopvont
de gedachtenisstenen, aan de wand het geadopteerde wierookvat, in
de vitrine de Wilhelminabijbel en het gedenkboek met de namen
van dopelingen en overleden gemeenteleden.
Stilte…….een ervaring die je ruimte, rust en bezinning geeft.
De Wilhelminakapel is zo’n ruimte, waar je wekelijks deze dingen
ervaren kunt!
Elke woensdagavond van 19.15 - 19.35 uur avondgebed met lied,
gebed, lezing en stilte. Entree Loozijde.
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