LITURGIE
Grote Kerk van Apeldoorn
24- 09- 2017
- 1e zondag van de herfst …………… Voorganger: ds. Anja van der Hart
(Ugchelen)
Ouderling: Allart Bosch
Diaken: Rob van Egmond
Lector: Idelette Brandenburg
Organist: Wout van Andel

Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr, krr, krr, doe ‘m open voor God,
want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen.
Je hart is net een huisje waar het gezellig is,
maar ’t is er nog zo donker, er is iets dat ik mis.
Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr, krr, krr, doe ‘m open voor God,
want de Heer wil bij je wonen, en dan ben je nooit alleen
De kinderen van 4-12 gaan naar hun eigen viering

Iedere zondag is er oppas in gebouw Irene achter de kerk

HET WOORD
Gebed-van-de-zondag

TOENADERING
Orgelspel: ‘Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden” (Psalm 86)
Welkom en mededelingen
Stilte
Drempelgebed
Gemeente gaat -zo mogelijk- staan
Lied 283: 1, 2, 3
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 283: 4, 5
Gemeente gaat zitten
Gebed voor de nood van de wereld
Lied 997
Kinderlied ‘Is je deur nog op slot?’

Lezing

Psalm 86

Lied

314

Lezing

Matteüs 6, 24 - 34

Lied

1014: 1+2 Allen 3 Vrouwen 4 Mannen 5 Allen

Verkondiging
Lied

981

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.
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Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen’.
Collecte:

- 1e rondgang: Noodhulp actie overstromingen Nepal en
Bangladesh.
In Zuid-Azië richten de grootste overstromingen in decennia veel
schade aan. Meer dan 42 miljoen mensen zijn getroffen door
overstromingen in Bangladesh, Nepal en India. Er zijn zeker 1500
doden. Kerk in Actie en ICCO bieden hulp. Er is al
€ 160.000 overgemaakt voor de aanschaf van noodhulppakketten.
De schade aan landbouwgrond, verdronken dieren, ingestorte
huizen en scholen loopt in de miljoenen. Steun a.u.b. deze collecte
of maak een bijdrage over op NL25 RABO 037 34 10 999 ten name
van Diaconie Prot.Gemeente Apeldoorn o.v.v. “Noodhulp Nepal en
Bangladesh.
Info: www.kerkinactie.nl/actueel/2017/09/overstromingen-enrohingya-vluchtelingen-in-bangladesh
- 2e rondgang: Kerk m.b.t. algemene kosten eredienst en
pastoraat.
- 3e rondgang: Wijkkas (o.a. kosten rondom ‘125jr. Grote Kerk’ en
kosten van ontmoetings-en cantatediensten )
De kinderen komen terug in de dienst
Gemeente gaat -zo mogelijk- staan
Lied 422
Zegen
Allen: ‘Amen, amen, amen’
Orgelspel : ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ (lied 981) – A.de Klerk
___________________
KERKBRIEF
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
- dhr. en mw. Van der Laan-Willems, Marconistraat 87 (7316PA)
- mw. H.W.van den Broek-Haveman, Schuttersweg 11, (7311LB)
- familie Van Leeuwen-Braakman, Klokstraat 39,
(7315HN)
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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.
Goed nieuws
-wat een fijne verandering voor de kosters en de vrijwilligers die de
zware koffieketels van gebouw Irene naar de kerk moesten sjouwen,
het is voorbij want de koffie wordt nu in de kerk gezet
-en dat houdt in dat wij met elkaar gaan bekijken wat prettig is om
te doen rondom het koffiedrinken na de viering, het kan dus zijn
dat het even anders gaat lopen……..
-het Open Kerk seizoen is voorbij en wij kunnen u vertellen dat de
verruimde openingstijden met een prachtige expositie, de
maquettes en het muziek-podium 2538 getelde bezoekers naar de
kerk bracht. Het weekendmuseum trok 400 getelde bezoekers in
het jubileumweekend. Met dank aan de vele suppoosten.
-o.l.v. Bert Schüssler een reis naar Israël en de Palestijnse
gebieden, volgend jaar van 13/04 – 23/04. Info bij Bert( t).057-7459233

-wij feliciteren koster Teun met de geboorte van zijn kleinzoon Nick Teunis
Ritzen op 21 september
125 jaar nieuws voor de laatste keer
Het gonst van de geruchten……..
…..de kroonluchters zijn in Italië gemaakt, nee echt niet, gewoon
van Nederlandse bodem, te weten firma Van der Woude uit
Wormerveer.
…..zag je zaterdagavond dat draaiorgel staan bij het
Wilhelminabeeld, was dat voor ons? Ja, dat was om in de stemming
te komen!
….’k heb geen tijd gehad om naar de Pleinmarktfilm te kijken, kan
ervoor gezorgd worden dat de film nog een keer gedraaid wordt….
gaan wij proberen, beloven nog niets!
….excuses aan Wim van den Berg, ook hij hoort bij de
kroonluchterdivisie.
….en dan de bloemstukjes, razendsnel waren de 62 bloemstukjes
geschonken door firma Labberton, verdeeld over de aanwezigen in
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de tent, waarbij vermeld dient te worden, dat er allerlei prachtige
doelen zijn bedacht: voor een zieke,”voor op het graf van mijn
man”,” voor m’n moeder want ik kon gisteren geen bloemen halen
omdat ik ziek was”, voor enz. enz.
....wat was het heerlijk om 'even' hele noten te zingen!!!!!
....onze oren kregen het te verduren bij Berget Lewis en het Zo
gospelkoor, kwamen tot rust bij het Ensemble vanuit het NJO en
zetten zich schrap bij 4 koren die hun beste beentje voor zetten.
....'k ben weer helemaal bijgepraat, 'k zag die en die en .......
….de jeugd had haar eigen jubileumprogramma en er kwamen veel
kinderen/jongeren op af. Zaterdagmiddag 40, zaterdagavond 40,
zondagmorgen 55 en het bijzondere is, dat ook van de Goede
Herderkerk en de Jachtlaankerk en uit de buurt jongelui kwamen
meevieren.
….tot slot wil de Stuurgroep 125 jr. Grote Kerk, ook vanaf deze
plek haar dank uitspreken aan alle vrijwilligers die hun steentje
bijdroegen. Zonder deze vrijwilligers was het niet gelukt om alle
plannen uit te voeren. Hulde!
Sam’s kledingactie/Cordaid Mensen in Nood!
Op za. 7 oktober kunt u goede, nog draagbare kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van 9.00-11.00 uur
afgeven op de parkeerplaats Grote Kerk, Koninginnelaanzijde. De
opbrengst is voor een hongersnoodproject in Unity State, in ZuidSoedan.
Info Herman Koldenhof (06-57553519 of hwkoldenhof@hetnet.nl)

Instappen:
09:00 uur De Oude Enk (Handelstraat)
09:10 uur Berkenhove (Koning Lodewijklaan)
09:20 uur De Veenkamp (Gemzenstraat)
09:30 uur De Grote Kerk (Koninginnelaan)
Identiteitsbewijs meenemen! Rollator mag ook mee!
Opgave vóór 7 oktober via
Jannie Roggeband (t.) 5218799/ Elly Soer (t.) 5211330 of
Ella Daniels (t.) 5218383
Mailen kan naar: bustocht@roggeband.net , o.v.v. naam en
telefoonnummer, eventueel van een dieet en van uw opstapplaats in
het bericht!
Activiteiten in de komende tijd
-vanavond/19.00 u./DMB/ Ds. P. van Duijvenboden/ Gem. Koor
Excelsior
-wo.27 sept./avondgebed/Wilhelminakapel/19.15 u./entree
Loozijde
-do.28 sept./Repetitie Projectkoor Lessons and Carols/gebouw
Irene/19.30 u./ info Helga van Koten 06 31493799
-zo.1 okt./10.00 u./Israëlzondag/ds.Bert Schüssler/m.m.v. het
Projectkoor
-wo.4 okt./gebouw Irene/10.00-11.30 u./koffie-thee-ochtend voor
iedereen die daar zin in heeft
-zo.8 okt./10.00 u./Ontmoetingsdienst/ds.Marrit Bassa/thema
‘Het lied van de wijngaard’/voedselbank

Bustocht PTO
Voor do.12 oktober organiseert het Pastoraal Team Ouderen een
bustocht. Wij gaan naar Hylpen, gemeente Súdwest-Fryslân.
(Hindeloopen in z.w.Friesland) Met een stop in de haven van
Laaksum, het kleinste vissersdorpje van Europa. Dan verder naar
Hindeloopen. Op de gevel van het Sluishuis uit 1911 staat de
beeltenis van “De Wonderbare visvangst", vroeger een visafslag met
het leugenbankje, waar de vissers hun sterke verhalen vertelden. In
Hindeloopen gebruiken wij de warme maaltijd, zoals de vissers die
vroeger ook van hun vissersvrouwen kregen. Dan naar de visafslag,
waar men door te bieden tegen een scherpe prijs deze heerlijke vis
kan bemachtigen. Daarna het pittoreske Hindeloopen met
bruggetjes, straatjes en leuke winkeltjes. Tot slot koffie met Fries
suikerbrood. Kosten € 50,00 p.p. Er zijn 60 plaatsen.

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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