LITURGIE
Grote Kerk van Apeldoorn
19-11-2017
- 9e zondag van de herfst…………… Voorganger: ds. Bert Schüssler
Ouderling: Margriet van der Veen
Diaken: Hennie van Leeuwen
Lector: Wout Kruidenier
Organist: Wout van Andel
Iedere zondag is er oppas in gebouw Irene achter de kerk

TOENADERING
Orgelspel: ‘Christus , woord der eeuwigheid(Lied 826, zie na de
lezing) – D.Krüger
Welkom en mededelingen
Stilte
Drempelgebed
Gemeente gaat zo mogelijk staan
Lied Psalm 146: 1
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 psalm 146: 4, 5
Gemeente gaat zitten
Gebed voor de nood van de wereld
Lied 207: 1, 2, 3, 4

Kinderlied

De kinderen van 4-12 gaan naar hun eigen viering
HET WOORD
Lezing Mattheüs 25, 31-46
Lied 826: 1, 2, 3
Verkondiging
Lied 1008: 1, 2, 3
GAVEN
Avondmaalscollecte. Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in
Ghana.
In de hoofdstad Accra, in Ghana, leven zo’n 35.000 kinderen op
straat. In deze stad vangt opvangcentrum Lifeline ieder jaar 100
meisjes op. Zij leren er een vak en worden gestimuleerd om terug te
keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op
te bouwen. Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de opvang van
40 meisjes per jaar. Een deskundig team kan hen in tien maanden
tijd een praktisch vak leren en psychosociale zorg bieden.
2e rondgang: Kerk m.b.t. algemene kosten eredienst en pastoraat.
3e rondgang: Kerk in Actie. Milieuvriendelijker koken en stoken in
Zuid-Afrika.
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Ruim de helft van Zuid-Afrika’s inwoners gebruikt
brandhout/kolen om te koken of te verwarmen. Veel rook en
andere vervuiling komt vrij. De niet-gouvernementele organisatie
NOVA introduceert alternatieven goed voor mens/milieu. O.a.de
Basa Magogo-methode: een efficiënte manier van verbranding bij
koken. De voordelen zijn enorm. Veel minder rookontwikkeling en
schadelijke stoffen dus minder infecties aan ogen/luchtwegen
vooral bij vrouwen en kinderen.
Tijdens de collecte brengt de organist ‘ Choral dorien’ van J.A.
Alain ten gehore.
BROOD EN WIJN
Het tafelgebed
V:
De Heer zal bij u zijn!
Allen: De Heer zal u bewaren!

Dienstboek I, Tafelgebed 19

V: Gezegend, o God, zij uw Naam,
die telkens aan ons doorgegeven is, (…)
Lied Psalm 103c: 1
Door Jezus Christus, onze broeder,
aan wie U de naam gegeven hebt
die boven alle namen uitgaat (…)
Lied Psalm 103c: 2
Gedenk Gij òns, roep ons bij onze namen,
wees hier aanwezig door uw Geest (…)
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;
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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.
Wij wensen elkaar de vrede van Christus
Brood en Wijn
Tijdens de maaltijd brengt de organist ‘Andante met variaties in D’
van F. Mendelssohn ten gehore.
Het lichaam van Christus, brood uit de hemel
Het bloed van Christus, wijn van het koninkrijk
Lied Psalm 103c: 5 Dankzegging
Gemeente gaat zo mogelijk staan
Lied 769: 1, 2, 3
Zegen
Allen: Amen, amen, amen
Orgelspel : ‘Eens als de bazuinen klinken’ (Lied 769) – F.Grondsma
_______________________
KERKBRIEF
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
- dhr. en mw. Boelen-Ham, Koningshaven 130,
(7311PS)
- dhr. en mw. Meboer-Drost, Langeweg 44,
(7315CX)
- dhr. en mw. Bolhuis-van Hekke, Jachtlaan 94, (7313EB)
Wie één van deze boeketten wil wegbrengen, melde zich na de
viering in de consistoriekamer bij Maria Schutte of Gerrie de Vries.
Ook kunt u bij hen adressen doorgeven waar een bloemetje op zijn
plaats is.
In aansluiting op deze viering bent u van harte welkom voor
koffie, thee of frisdrank in het midden van de kerk.
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Goed nieuws
-Op zaterdag16 september zijn de eerste vijf nieuwe kroonluchters
feestelijk ontstoken. Vanaf 15 januari zal weer volop gewerkt
worden aan de afronding van het project. Met de laatste zes
kroonluchters zal de renovatie van het interieur voltooid zijn.
-Elke dag tijdens Advent symbolisch een stukje kaars branden op
weg naar kerst. Deze adventskaarsen zijn te koop tijdens de koffie
voor € 2.25
-Niet alleen voor de begroetingscommissie kunt u zich aanmelden
(info Rineke de Boer t.06 53765015), maar ook de bloemendienst
w.b. het inkopen/samenstellen van de boeketten kan versterking
gebruiken (info Jannie Roggeband t.5218799)
-Vanaf deze plaats een woord van dank aan Wil Looye voor de grote
inzet die zij vele jaren heeft laten zien m.b.t. de actie Kerkbalans
voor de Protestantse gemeente Apeldoorn. Wil heeft aangegeven
hiermee te stoppen.
-Vergeet u a.u.b.de gezellige sinterkerstmarkt op zaterdag 25
november t.b.v. Moldavië niet! Plaats: De Goede Herderkerk,
Asselsestraat. Tijd10:30 tot 15:00 uur.
-Nog meer goede plannen, want Schateiland gaat speelgoed
inzamelen voor de Speelgoedbank. Uw kans om thuis eens heerlijk
al dat overtollige speelgoed op te ruimen m.n. voor de
basisschoolleeftijd. Afgeven zondag 26 november voor de viering in
het Pleinhuis.
Serious Request nieuws, geef het door……
-De 12+-jeugd zal de komende weken taarten en cakes bakken voor
Serious Request. Zondag 3 december tijdens de koffie kunt u
yoghurttaart, appeltaart, boterkoek, kruidcake en gewone cake
bestellen. Per punt, hele taart, halve of hele cake. Op zondag 10
december ophalen en graag contant afrekenen. Excellente kwaliteit!
-Het Sing along koor zit echt vol met 170 zangers.
-Het wereldrecord bijbellezen verheugt zich over de vele
inschrijvingen, maar zit nog niet vol. Dat laat u toch niet gebeuren?
De kerkenraad leest, de wandelclub leest, een aantal lectoren doen
mee en U? Een prachtige manier om de Bijbel onder de aandacht te
brengen. Info bij de scriba Petra Adriaansen t. 5762540 of
www.wereldrecordbijbellezen.nl
-Zondagavond 17 december om 19.00 uur vindt er in de Grote Kerk
een Top 2000- kerkdienst plaats. Deze dienst haakt aan bij de
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traditionele Top 2000 van NPO Radio 2. Naast mooie filmpjes zal de
muziek live gebracht worden door de band Major Seventh. Toegang
gratis. Voorganger is ds. Fred Omvlee. Deze Top 2000-kerkdienst
staat in het teken van Serious Request/het glazen huis. Welk
nummer zou jij willen horen tijdens onze Top 2000-kerkdienst?
Stem nu via www.top2000kerkdienst.nl/apeldoorn.
Info: Allart Bosch, jeugdwerk@grotekerkapeldoorn.nl
Activiteiten in de komende tijd
zie vooral ook voor info: www.grotekerkapeldoorn.nl
Vanmorgen na de koffie eetproject
Vanavond 12+filmavond plus koken en eten
Vanavond 19.15 u./ds. Bert Schüssler/geen zondagavondcantate
maar wel uitgevoerd door het Gelders Bach Collegium het
schitterende Requiem KV 626 van Mozart /gratis entree, collecte bij
de uitgang
-wo.22 nov./19.15 u./avondgebed/Wilhelminakapel/entree
Loozijde
-vr.24 nov./Meet and Greet/Pleinhuis/17.00-19.00 uur/nooit
geweest, gewoon een keer komen kijken!
-vr.24 nov./Church Chillers slapen in de kerk
-za.25 nov./Sinterkerstmarkt/zie onder Goed Nieuws
-zo.26 nov./10.00 u./Eeuwigheidszondag/ds.Bert
Schüssler/m.m.v. Elise Sluiman hobo/schateiland plus
speelgoedinzameling info onder Goed Nieuws
-zo.26 nov./19.00 u./DMB/ds.P.van Duijvenbode m.m.v. het
Chr.gemengd koor Hosanna
Wilhelminakapel/stilteruimte: met in het oude doopvont de
gedachtenisstenen, aan de wand het geadopteerde wierookvat en in
de vitrine de Wilhelminabijbel. Het gedenkboek met de namen van
dopelingen en overleden gemeenteleden vanaf mei 2004, start PKN,
kunt u ook in deze ruimte vinden.
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