
Iedere zondag is er oppas in gebouw Irene achter de kerk
Vanmorgen is er voor kinderen van 4-12 Schateiland in het Pleinhuis

 

TOENADERING  

Orgelspel: voor de dienst speelt Toon Hagen twee variaties op Psalm 8, de 
andere variaties (in zijn geheel zes) zullen te horen zijn als voorspel bij de 
eerste verzen van lied 8 en bij de laatste twee verzen van lied 8. Tijdens 
delen van brood en wijn zal Toon de laatste twee variaties laten klinken.

Welkom

Stilte

Drempelgebed

Gemeente gaat zo mogelijk staan

Lied 8: 1, 2, 3 en 4

Bemoediging en groet

Vgr: Onze hulp is in de naam van God,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vgr: Heer, uw trouw duurt eeuwig,
Allen: laat het werk van uw handen niet los.
Vgr: Genade en Vrede voor ieder hier aanwezig en 

voor wie wij in ons hart met ons meedragen.
Allen: Amen.

L I T U R G I E

21 mei 2023

- 6e zondag na Pasen -

Voorganger: ds. Hester Smits
Ambtsdrager: Allart Bosch
Lector: Kees Boogaard
Orgel & piano: Toon Hagen



Gemeente gaat zitten

Lied 8: 5 en 6

Gebed voor de nood van de wereld 

Lied 602 (op melodie van lied 981)

HET WOORD

Lezing Psalm 8 

1Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David.
2HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.
Uw luister aan de hemel wordt bejubeld
3door de mond van kinderen en zuigelingen.
Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd
om hun wraak en verzet te breken.
4Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door U daar bevestigd,
5wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U naar hem omziet?
6U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
7hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd:
8schapen, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld,
9de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.
10HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

Verkondiging
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Muziek: Fantasie nr V. Vrij naar psalm 8, Toon Hagen 

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. 

Mededelingen
Kinderen komen terug in de viering
Gemeente gaat zo mogelijk in een kring staan. Voelt u zich vrij om te gaan 
zitten in de kring als u niet goed kunt staan. Graag uw liedboek meenemen
in de kring want we zingen nog twee liederen.

Viering Heilig Avondmaal

Tafelgebed met lied 985

Delen van brood en wijn

Danklied 823: 1, 2 en 3
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Zegen

Danklied 823: 4 en 5

Orgelspel 

Fijn dat u er was. Wij wensen elkaar een goede week.

Koffiedrinken na de viering in de kerk
U bent van harte uitgenodigd, we ontmoeten elkaar graag onder het genot
van een kop koffie of een kop thee! 

Collecte bij de uitgangen

1: Diaconie / CNAP 
Aan het aantal aanvragen voor hulp dat het Christelijk Noodfonds voor 
Apeldoorn krijgt, is duidelijk dat de bekendheid van het fonds nog steeds 
groeit. Mensen voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, 
ontvangen financiële ondersteuning. Met deze collecte steunt u mensen 
die in nood verkeren, ook mensen die geen lid zijn van de kerken.
2: Kerk
3: Missionair Werk – nieuwe kerkplekken
Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving
Pioniersplekken zoeken aansluiting bij de leefwereld van de bezoekers 
door het Evangelie te delen op een manier die bij hen past. Bij pioniersplek
‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de basisschool én hun ouders
op zoek naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere 
activiteiten komen allerlei levensvragen aan de orde. De Protestantse Kerk
ondersteunt het werk van deze nieuwe kerkplekken.

Op de website van de Grote Kerk staan alle instructies over de 
mogelijkheden om de collectes over te maken. Ga naar: 
https://grotekerkapeldoorn.nl/9-uncategorised/collectes-2
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KERKBRIEF
Bloemengroet 
Deze zondag gaan de kerkbloemen met een hartelijke groet naar de 
volgende gemeenteleden:
In verband met de privacywetgeving worden de namen alleen op de 
fysieke liturgie die tijdens de viering wordt gebruikt, gepubliceerd.

Bent u in de gelegenheid om een van deze boeketten weg te brengen, 
meldt u zich dan na afloop van de dienst bij Maria Schutte in de hal van 
gebouw Irene. Weet u een adres waar een bloemengroet op z'n plaats is, 
dan kunt u dit doorgeven aan Maria Schutte, mariaschutte@gmail.com.
 
KERKBRIEF
Save the date: er gaat een lopend vuurtje rond op 31 mei…
De wereld is in beweging, onze kerk is in beweging
Maar….
Zijn we wel vurig genoeg?
Welke innerlijke vonken willen we delen?
Welke uitstraling willen we hebben naar de buitenwereld?
Hoe gaan we als wijkkerk het verschil maken?
Hoe wakkeren we het enthousiasme in elkaar en in onze omgeving aan?
Brandt het vuur van het geloof nog aan de Loolaan in 2040?
Jij komt toch ook op woensdag 31 mei? Een avond vol ontmoeting, 
verbinding en inspiratie. Aanvang: 19.30 uur. Locatie: Gebouw Irene
Samen van gedachten wisselen over het vuur dat nooit meer dooft
SAVE THE DATE: 31 mei

Running Dinner
Ben je jong, voel je je jong, ben je blij als je eens een avondje niets hoeft, 
maar word je evengoed blij van lekker eten in goed gezelschap? Zet dan 
een kruis in je agenda op woensdag 5 juli en geef je op voor het running 
dinner. Onze gastheren en gastvrouwen zetten hun huis voor je open rond 
18u. Tegen 20:30u sluiten we de avond af in Irene met een nagerecht. 
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Nieuwsgierig naar een ontspannen ontmoeting of zin in lekker eten? 
Iedereen tussen de 20j en 50j is van harte uitgenodigd. Meld je per app 
aan en je hoort voor 5 jullie waar je aanschuiven mag. We zien je graag: 
Lysanne (06-10637532) & Marchien (06-47570200). 

Film ‘Where are you Adam?’
Op vrijdag 26 mei wordt de film ‘Where are you Adam?’ vertoond in de 
Jachtlaankerk (zaal 2) om 20.00 uur. De film geeft een inkijkje in het leven 
van de kloosterlingen op Athos. De Athos-berg is een berg en schiereiland 
in het noordoosten van Griekenland en een belangrijk centrum van het 
oosters-orthodoxe monnikendom. Het wordt bestuurd als een zelfstandige
staat. Er zal op deze avond een inleiding zijn met de maker van de film en 
ook een nagesprek. Entree is €10, graag contant aan de zaal (vanaf 19.30 
uur open). De opbrengst gaat naar hulp voor de Oekraïne. 
Hartelijk welkom. Deze avond wordt georganiseerd door de ‘Verdieping 
Noord West’. Meer info: Hetty Mesie of Hester Smits

Jaarrekening 2022 - Protestantse Gemeente Apeldoorn en Diaconie 
Protestantse Gemeente Apeldoorn
Jaarlijks worden de jaarrekeningen gepubliceerd op de website van de 
PGA. Wij bieden u de mogelijkheid via de website de jaarrekeningen in te 
zien. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die per mail 
stellen voor maandag 29 mei 2023. Reacties op de jaarrekening van de 
Protestantse Gemeente Apeldoorn naar: boekhouding@pkn-apeldoorn.nl
en op de jaarrekening van de Diaconie naar diaconie@pkn-apeldoorn.nl
Hierna zullen deze jaarrekeningen in de AK worden vastgesteld.
Hierbij de link naar de website: https://pkn-apeldoorn.nl/nieuws/inzage-
jaarrekeningen-2022/

Voedselbank
In gebouw Irene zijn 2 glazen kasten geplaatst waar houdbaar voedsel 
voor de voedselbank in gelegd kan worden. Uiteraard kan dit op de 
zondagochtend, maar ook door de week kunt u ‘s ochtends in gebouw 
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Irene terecht. Zodra de kasten vol zijn zorgt de diaconie dat de producten 
bij de voedselbank terecht. 

Agenda voor de komende twee weken
21 mei 12.00 Eetproject alleengaanden Gebouw Irene
24 mei 13.15 Bustocht PTO Grote Kerk
26 mei 17.00 Meet & Greet Gebouw Inrene
26 mei 20.00 Film ‘Where are you Adam?’ Jachtlaankerk
28 mei 10.00 Ds. Hester Smits, Pinksteren Grote Kerk
31 mei 19.30 Lopend vuurtje Gebouw Irene
2 juni Kopijdatum GKN
3 juni 19.30 Church Chillers Pleinhuis
4 juni 10.00 Ds. Jan Esveldt uit Barneveld Grote Kerk

10.00 Schateiland Pleinhuis
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