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Grote Kerk van Apeldoorn
17 juni 2018

Gemeente gaat zitten
Gebed voor de nood van de wereld
Lied 885: 1, 2

-3e zondag na Trinitatis Voorganger: ds. Bert Schüssler
Ouderling: Martin Luijt
Diaken: Truus Sietsma
Lector: Rineke de Boer
Organist: Wout van Andel
Iedere zondag is er oppas in gebouw Irene achter de kerk
Een serie van zes over het bekendste gebed in de christelijke traditie,
het Onze Vader. We kunnen het dromen, we kennen het uit het
hoofd. Wat bidden we eigenlijk? Vandaag bede I: Onze Vader die in
de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd.

TOENADERING
Orgelspel psalm 92
Welkom en mededelingen
Stilte
Drempelgebed
Gemeente gaat zo mogelijk staan
Lied psalm 92: 1, 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.

2. Toen een leeuw kwam aangeslopen,
ben je niet hard weggelopen.
Zonder zwaard en zonder speer
sloeg jij hem terneer. Refrein

Lied psalm 92: 3
2

3. Bij de vijand opgesloten,
brak je alle poorten open,
en je nam ze op je rug:
haal ze maar terug! Refrein
4. Niemand durft jou uit te dagen,
duizend man heb jij verslagen,
duizend mannen sloeg jij raak,
met een ezelskaak. Refrein
5. Simson met je lange haren,
niemand kan jou evenaren.
Als je waakt bij jouw geheim,
krijgt geen mens je klein. Refrein

Hun onderwerp: Simson
HET WOORD
Gebed van de zondag
Heilig

Lied 405: 1
Lezing Jesaja 63, 11b-16

Onze Vader

Lied 405: 2
Lezing Jesaja 33, 20-22

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn,
Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

GEBEDEN EN GAVEN

De kinderen van 4-12 gaan naar hun eigen viering

Lezing Exodus 3, 1-6

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig
zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Onze Koning

Lied 405: 3, 4
Verkondiging

Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
I
Onze Vader
die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
II
Uw koninkrijk kome;
III
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
IV
Geef ons heden ons dagelijks brood;
V
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
VI
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
VII
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
Collecte
1e rondgang: Kerk in Actie / Binnenlands diaconaat
Inloophuizen
Inloophuizen waar mensen een huiselijke plek, een koffie of een
maaltijd krijgen. Deze mensen zijn vaak door gebrek aan werk en
inkomen of door psychische beperkingen tussen wal en schip zijn
geraakt. Een netwerk van 150 beroepskrachten en 5000
vrijwilligers staat in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat
klaar voor 7500 mensen die even op adem willen komen.
2e rondgang: Kerk m.b.t. algemene kosten eredienst en pastoraat.

Lied 886
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3e rondgang: Wijkkas o.a kosten jeugdwerk eigen wijk en de Open
Kerk in juli en augustus
De kinderen komen terug in de dienst
Gemeente gaat zo mogelijk staan

Lied 425
Zegen
Allen: Amen, amen, amen
Orgelspel ‘Vater unser im Himmelreich’ (uit Sonate VI) – F.
Mendelssohn
KERKBRIEF

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
-

Anne Nieuwenhuize Elegastgaarde 3, 7329 AH
Geert Hogeweg 12, 7315 GC
Maarten Hoepel Jhr Mr G W Molleruslaan 38, 7316 AV
Vincent van der Plas Langeweg 12, 8166 GT Emst
Yentl Foks Loseweg 54, 7315 BG

Wie één van deze boeketten weg wil brengen, melde zich na de
viering in de consistoriekamer bij Maria Schutte. Ook kunt u bij
haar adressen doorgeven waar een bloemetje op z’n plaats is.
In aansluiting op deze viering bent u van harte welkom om
koffie/thee/fris bij het buffet aan de Loozijde op te halen. Lukt het
niet, gewoon vragen of iemand het voor u ophaalt.
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Goed nieuws
-Felicitaties voor de geslaagde jongeren, vandaag zijn de bloemen
uit de kerk voor hen. En een arm om degenen waarbij
school/examen niet het gewenste resultaat geeft.
-Vanmorgen verkoopt de jeugd in het midden van de kerk allerlei
lekkere zaken voor bij de koffie of voor thuis. Van de opbrengst
gaan zij vakantiepakketten samenstellen voor kinderen uit
minderbedeelde gezinnen. Doet u mee?
-Het ‘proefterras’ op zaterdag 9 juni rondom het beeld van Koningin
Wilhelmina bleek een schot in de roos. Een gezellige sfeer en
daarnaast werden er in de kerk zomaar 150 bezoekers geteld.
-Op 23 juni kunt u op diverse plekken in Nederland meefietsen met
de zgn. Groene Kerken route. Info:www.groenekerken.nl
Extra Gemeenteavond
Op woensdagavond 20 juni om 20.00 uur is er een extra
gemeenteavond in het kerkgebouw met als belangrijkste punten:
-De samenwerking tussen de wijkgemeentes Open Hofkerk en
Grote Kerk.
-Het voorstellen van en kennismaken met de nieuwe
pastoraalwerker en jeugdwerker die beiden per 1 september aan
het werk gaan.
-Info uit de kerkenraad.
-Info vanuit de Stichting Exploitatie Grote Kerk.
Iedereen, óók de jeugd, van harte welkom!
Activiteiten:
-wo.20 juni/avondgebed/zie onder Wilhelminakapel
-wo.20 juni/gemeenteavond/20.00 u./in de kerk
-zo.24 juni/10.00 u./ds.Bert Schüssler/schateiland/J4J
-zo.24 juni/19.00 u./DMB/ds.P.M.van der Meulen
-ma. 25 juni/debat in Gigant/20.00 u./Gelukzoekers en
Gelukvogels/sprekers o.a. Joke van Saane
godsdienstpsychologe/entree €9.00
-wo.27 juni/avondgebed/zie onder Wilhelminakapel
-za.30 juni/start Open Kerk seizoen/programma volgt
-za.30 juni/CC/afsluitende barbecue
-zo.1 juli/10.00 u./ds.Bert Schüssler/gezins-jeugdviering
overstapdienst groep 8
-di.3 juli/start serie orgelconcerten in de Grote kerk
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-7,8,9 september startweekend met op zondag 9 september 10.30
uur een Hagepreek
Wilhelminakapel-stilteruimte-avondgebed: 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.
Stilte…….een ervaring die je ruimte, rust en bezinning geeft. De
Wilhelminakapel is zo’n ruimte, waar je wekelijks deze dingen
ervaren kunt! Elke woensdagavond van 19.15 - 19.35 uur
avondgebed met lied, gebed, lezing en stilte. Entree Loozijde.
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