LITURGIE
Grote Kerk van Apeldoorn
21.01-2018
- 3e zondag na Epifanie …………… Voorganger: dr.A.Plaisier te Amersfoort
Ouderling: Margriet v.der Veen
Diaken: Kees Boogaard
Lector: Ingrid Dijkstra
Organist: Wout van Andel

Loven wij God
Loven wij God met de woorden van Psalm 103: ‘Loof de Heer,
mijn ziel, en loof zijn heilige naam’.
Zingen: Lied 103e, het deel ‘Bless the Lord my soul’ (3x)
Schriftlezing: Romeinen 8: 32 en 36
Lied: 875
De kinderen van 4-12 gaan naar hun eigen viering
HET WOORD
Gebed-van-de-zondag
Lezing : Marcus 1: 21 - 31

Iedere zondag is er oppas in gebouw Irene achter de kerk

Lied 1000, verzen 1, 2, 3 en 4
Lezing: Marcus 1: 32 - 38

TOENADERING

Lied 1000: 5
VERKONDIGING

Orgelspel : “Wij zagen hoe het spoor van God sporen van mensen
kruiste” (Lied 1000 bij de lezingen)
Welkom en mededelingen
Stilte
Drempelgebed
Gemeente gaat zo mogelijk staan
Lied Psalm 67: 1 en 2
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 213
Gemeente gaat zitten
Gebed voor de nood van de wereld

Lied 837: 4
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’.
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Collecte

- 1e rondgang: abonnementen Perspectief.
De diaconale collecte is bestemd voor degenen die graag een
abonnement op het blad Perspectief willen, maar dat niet kunnen
betalen. De Diaconie helpt bij dit probleem met uw bijdrage.
- 2e rondgang: Kerk m.b.t. algemene kosten eredienst en
pastoraat.
- 3e rondgang: Collecte Oecumene.
In bijna ieder dorp of stad in Nederland wonen mensen die
afkomstig zijn uit een ander land. Ze vinden geregeld een warm
welkom in een Nederlandse kerkelijke gemeente of in een
migrantenkerk. De Vereniging Samen Kerk in Nederland (SKIN),
biedt hun praktische ondersteuning met een toerustingscursus

voor kerkleiders.
De kinderen komen terug in de dienst
Gemeente gaat zo mogelijk staan
Lied 704
Zegen
Allen: ‘Amen, amen, amen’
Orgelspel : ‘Nun danket alle Gott’ (Lied704) – J.S. Bach
_________________
KERKBRIEF
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
- Familie Van der Meulen-Bins, De Jagershuizen 84, (7316 NE)
- mw.M. Kramer, Hoogakkerlaan 5,
(7314EH)
- mw.J.F. de Bruin-de Raat, De Bourbonstraat 4,
(7315KE)
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.
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In aansluiting op deze viering bent u van harte welkom voor
koffie, thee of frisdrank in het midden van de kerk.

Goed nieuws
-voor actie kerkbalans wordt nog slechts 1 loper gezocht, info bij
kerkrentmeester Chris Nieuwenhuize t. 5416145 of tijdens de koffie
-de afgelopen 2 weken was het weer kroonluchter ‘tijd’, een zeer
gedreven ploeg vrijwilligers heeft lange dagen gemaakt om ook deze
laatste 6 exemplaren ‘ hang’ klaar te maken, hulde aan de mannen,
info bij Henk Stegeman
-zin om mee te doen, met accent op de heren, ook dit jaar zal het
projectkoor meewerken aan de vespers in de Stille Week en aan de
Paasnacht, een kort project met slechts 9 repetities, want Pasen
valt ‘vroeg’, start repetities do.25 januari om 19.30 u. in Gebouw
Irene, info Helga van Koten t.06 31493799
Bevestigen nieuwe ambtsdrager
De Kerkenraad is blij u te kunnen melden, dat op zondag 28
januari Ger Meijnen bevestigd zal worden als ouderling. Gegronde
bezwaren kunnen, uiterlijk 24 januari, worden ingediend bij de
scriba.
Collectebonnen, ja dat lijkt me handig maar hoe zit dat toch?
Welke collectebonnen zijn er?
Kaart 20 x € 2,00 = € 40,-.
Kaart 20 x € 0,50 = € 10
Kaart 20 x € 1,00 = € 20
Collectecheques van € 10,-en €20,Bestellen:
Telefonisch via 055-3557678. De bonnen worden per post naar u
toegestuurd. Het bedrag worden overgemaakt op onderstaande
rekening o.v.v.: telefonische bestelling.
Overschrijving via onderstaande rekening o.v.v.: naam, adres,
postcode en welke bonnen u wenst te ontvangen. Zij worden per
post naar u toegestuurd.
Ophalen bij het Kerkelijk Bureau geopend op maandag, dinsdag en
woensdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Contant of via
overschrijving betalen.
Per mail via receptie@pkn-apeldoorn.nl De bonnen worden per
post naar u toegestuurd. Betalen via hiernavolgende rekening
o.v.v.: ‘mailbestelling’ .
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NL.37.INGB.0007.4601.09 t.n.v. Protestantse Gemeente te
Apeldoorn, inzake collectebonnen
Activiteiten in de komende tijd
- vanavond 19.15 u. zondagavondcantate BWV 39 ‘Brich dem
Hungrigen dein Brot’/ ds. Ad Wijlhuizen, voorganger De Drie
Ranken
- zo.21 jan./12+ jongeren film en koken
- wo.24 jan./19.15 u./avondgebed in de Wilhelminakapel/entree
Loozijde
- do.25 jan./19.30 u./gebouw Irene/start repetities Projectkoor in
gebouw Irene
- vr.26 jan./17.00-19.00 u./Pleinhuis/Meet and Greet voor alle
leeftijden
- zo.28 jan./10.00 u./ds.Bert Schüssler/H.A. en afscheid en
bevestigen ambtsdragers/Schateiland en Jeugdkerk J4J
- ma.29 jan./de kerkenraden van Noord-West t.w. Wilhelminakerk,
Open Hofkerk, Jachtlaankerk, Goede Herderkerk en de Grote Kerk
ontmoeten elkaar aan het begin van 2018 in het Pleinhuis
- di.30 jan./gesprekskring Vragenvuur/20.00 u./consistorie
- wo.31 jan./19.15 u./avondgebed/entree Loozijde
- vr.2 feb./kerkbalans-avond in gebouw Irene/vertoning van de
oude Pleinmarktfilm
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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