LITURGIE
Grote Kerk van Apeldoorn
-12 augustus 2018‘Achtste zondag van de zomer’
Voorganger: ds.René van den Beld
(Baarn)
Ouderling: Joke van Saane
Diaken:
Joost Derks
Lector:
Ineke Brouwer
Organist: Herman Jansen

Kinderlied 218: 2
De kinderen van 4-12 gaan naar hun eigen viering
HET WOORD
Gebed-van-de-zondag
Lezing Psalm 115: 1-11
Lied 146: 1,2,3
Lezing Handelingen 19: 23- t/m 30 en 35 t/m 40
Lied 689 (beurtzang voorganger/gemeente)
VERKONDIGING

Iedere zondag is er oppas in gebouw Irene achter de kerk

Lied 825 : 1- 2- 6-7 -10
GEBEDEN EN GAVEN

TOENADERING
Orgelspel:

O Durchbrecher aller Bande – Sigfried Karg-Elert
Cantique de Jean Racine – Gabriel Fauré

Welkom en mededelingen
Stilte
Drempelgebed
Gemeente gaat zo mogelijk staan
Lied 280: 1t/m 5
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 280 : 6 en 7
Gemeente gaat zitten
Gebed voor de nood van de wereld
Lied 150a

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’ .
Collecte
- 1e rondgang: Perspectief.
De diaconale collecte is vandaag voor mensen die geen abonnement
op het blad Perspectief kunnen betalen. De Diaconie kan hen
helpen, zodat zij op de hoogte kunnen blijven van de Protestantse
Gemeente Apeldoorn.
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- 2e rondgang: Kerk m.b.t. algemene kosten eredienst en
pastoraat.
- 3e rondgang: Onderwijs voor gehandicapte kinderen in
Kameroen.
In Kameroen worden gehandicapte kinderen uit schaamte en
onwetendheid thuis gehouden, waardoor zij onderwijs missen. De
school Fedeme (in Douala, Kameroen), partner van Kerk in Actie,
biedt deze kinderen onderwijs, gedragstherapie en
praktische/sociale vaardigheden. Ook naaien, hout/rietbewerking
en teenslippers maken. Kinderen kunnen zo nodig blijven slapen.
De kinderen komen terug in de dienst
Gemeente gaat zo mogelijk staan
Lied 968 :1-4-5
Zegen
Allen: ‘Amen, amen, amen’
Orgelspel:

Nun danket alle Gott – Sigfried Karg-Elert

_______________
KERKBRIEF

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 wil wegbrengen, melde zich na de
viering in de consistoriekamer bij Maria Schutte. Ook kunt u bij
haar adressen doorgeven waar een bloemetje op zijn plaats is.
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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Goed nieuws
-Over de belangstelling voor de Open Kerk zijn wij heel tevreden tot
nu toe. Heel bijzonder altijd weer te ervaren, dat er bezoekers
binnen komen die eigenlijk vlakbij de kerk wonen en nog nooit
binnen kwamen. Hoe is het met u als gemeenteleden? U kent de
kerk, maar mogen wij u uitnodigen om op zaterdag- of
zondagmiddag ‘gratis’ naar het muziekpodium te komen luisteren.
Daarnaast is er op zaterdag bij mooi weer buiten het
Wilhelminaterras. De omzet van het terras is volledig bestemd voor
de exploitatie van de kerk. Bij matig weer kunt u binnen
koffie/thee e.a. gebruiken.
-Nog nooit achter het orgel in het museum geweest? Dit is uw kans!
Tijdens de Open Kerk- uren is het museum geopend, maar u kunt
vandaag na de viering ook direct boven gaan kijken. Echt een
kijkje waard. Het museum wordt door mw. Ger Kruidenier en dhr.
Teun Waaijenberg beheerd.
-Vandaag nemen wij afscheid van Ella Daniëls als vrijwilliger van
de bloemenbezorgdienst. Heel jammer, dat Ella stopt, maar wij
willen haar vanaf deze plaats hartelijk danken voor haar inzet. Het
goede nieuws is dat Maria Schutte een nieuwe vrijwilliger voor het
bezorgen van de bloemen van harte welkom kan heten. Hebt u er
zin in? Ook heren zijn welkom in de ploeg. Info bij Maria Schutte
t. 06 36354300
Open Kerk t/m za.8 september
-op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur én bij mooi weer buiten het
Wilhelminaterras
-op zondag van 11.30 tot 16.00 uur
-muziekpodium beide dagen van 14.00-16.00 uur
-vanmiddag, Pieter-Jan Oppenhuizen, orgel met vocaliste
Andrea Hagg-Koelewijn
-zaterdag 18 aug. Familie Langenkamp, orgel met diverse
instrumenten
-zondag 19 aug. Schalk Toom achter vleugel met soft swingende
jazzmuziek, Boogie Woogie etc.
-gratis toegang, vrij parkeren achter de kerk
-u helpt ons door deze mooie optredens door te geven aan
belangstellenden, en de speurtocht/kleurplaat voor de kinderen
is een aanrader, b.v.d.
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Activiteiten:
Ale zaterdagen en zondagen t/m za.8 sept. Open Kerk met
muziekpodium/ zie elders op de kerkbrief
- di.14 aug./ 20.00 u./dinsdagavond orgelconcerten, info zie de
posters op de prikborden/Laurens de Man
- zo.19 aug./10.00 u./ds. Lùtzen Miedema uit Rotterdam
- zo.26 aug./10.00 u./drs. Kees Bulens uit Apeldoorn
- zo.2 sept./10.00 u./ds. Bert Schüssler
- 7,8,9 september startweekend/zie posters op de prikborden
Wilhelminakapel-stilteruimte: 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.
Na de zomerstop gaat het avondgebed weer van start.
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