LITURGIE
Grote Kerk van Apeldoorn
17 02 2019
- 6e zondag na Epifanie -

Lied 836: 1, 2
Let op: de melodie is anders dan wij misschien zouden verwachten.
Kinderlied

Voorganger: ds. Bert Schüssler
Ouderling: Allart Bosch
Diaken: Joost Derks
Lector: Anne Nieuwenhuize
Organist: Wout van Andel
Iedere zondag is er oppas in gebouw Irene achter de kerk
TOENADERING
Orgelspel Psalm 1
Welkom en mededelingen
Stilte
Drempelgebed
Gemeente gaat zo mogelijk staan
Lied psalm 1: 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 1: 2
Gemeente gaat zitten
Tien Woorden
Gebed voor de nood van de wereld

De kinderen van 4-12 gaan naar hun eigen viering
en horen van Jona
HET WOORD
Gebed van de zondag
Lezing Spreuken 3, 1-10
Lied 537: 1
De melodie wordt voorgespeeld, dan vers 1 als orgelvers.
Dat is: het orgel speelt en wij lezen de tekst zachtkens mee.
Lezing Lucas 6, 27-38
Lied 537: 2, 3, 4
Nu zal het lied met overtuiging klinken
Verkondiging
Lied 320: 2, 3, 4
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Lied 838: 1, 2, 3

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.
Collecte
1e rondgang : Collecte Kerk in Actie (Noodhulp)
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door
klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog.
Gezinnen komen daardoor in grote nood: water en
voedselvoorraden raken op, vee sterft. Samen met de Ethiopische
kerk helpt Kerk in Actie boerengezinnen.
2e rondgang : Kerk m.b.t. algemene kosten eredienst en pastoraat.
3e rondgang : Alg. Chr. doelen (Interkerkelijke Bijbelkringen en
Raad van Kerken) De Bijbelkringen zijn er voor mensen met een
verstandelijke beperking in Apeldoorn. Elkaar ontmoeten rond de
Bijbelse verhalen en zoeken naar wat God met deze verhalen wil
vertellen. Binnen de Raad van Kerken adviseren kerken elkaar en
men werkt tevens aan de interreligieuze dialoog met andere religies.
Verzoening, vriendschap en vrede bevorderend.
De kinderen komen terug in de dienst
Gemeente gaat zo mogelijk staan
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Zegen
Allen: Amen, amen, amen
Orgelspel Fuga in Es BWV 998

KERKBRIEF
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Ter info: De bloemen uit de kerk worden na de viering bezorgd op 2
adressen in de gemeente. In verband met de privacywetgeving
worden de namen alleen op de fysieke liturgie die tijdens de viering
wordt gebruikt, gepubliceerd.
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/zijn jullie van harte welkom
om koffie/thee/limonade bij het buffet aan de Loozijde op te halen.
Mocht dat bezwaarlijk zijn, dan is er een klein koffiepunt in het
midden van de kerk.

Goed Nieuws
 De jongeren waren heel erg verrast door de hoge opbrengst van
zondag 10 feb. Uw baksels en misbaksels brachten bijna 600
euro op t.b.v. hun ‘werk’ reis naar Moldavië.
 Voor in de agenda: maandagavond 18 maart gemeenteavond in
gebouw Irene. Details volgen in de komende weken.
 Op beide buffetten ziet u gratis exemplaren liggen van Zicht
055, voorheen Perspectief. U mag ook exemplaren meenemen
om elders neer te leggen of uit te delen. Namens de redactie
b.v.d.
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Omzien naar elkaar
Ons bereikte het bericht dat Cornelis Küchler is verhuisd.
In verband met de privacywetgeving wordt zijn nieuwe adres alleen
op de fysieke liturgie,die tijdens de viering wordt gebruikt,
gepubliceerd.
Nieuwe gedenkstenen bij huizen Joodse Apeldoorners
Op zondag 31 maart worden opnieuw op een aantal plekken in
Apeldoorn gedenkstenen gelegd bij huizen waaruit in de Tweede
Wereldoorlog Joodse Apeldoorners door de bezetter zijn
gedeporteerd naar de concentratiekampen.
Info: www.gedenkstenen-apeldoorn.nl

Wilhelminakapel-stilteruimte: 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 u. met lied, gebed, lezing en
stilte. Entree Loozijde.

Activiteiten
 vanmorgen eetproject
 vanavond filmavond 15+
 vanavond19.15 u./ds.Bert Schüssler/Cantateviering met
cantate BWV 92 ‘Ich hab in Gottes Herz und Sinn’
 di.19 feb./20.00-21.30 u./Kring Vragenvuur met de Tien
Woorden/Gebouw Irene/o.l.v. ds. Bert Schüssler/ er kan op
ieder moment meegedaan worden met de kring
 wo.20 feb./wo.27 feb./19.15-19.35 u./avondgebed in de
Wilhelminakapel
 wo.20 feb./10.30-12.00 u./start kring: ‘Plaatjes kijken met van
Gogh’/o.l.v. ds. Bert Schüssler/Gebouw Irene
 vr.22 feb./17.00-19.00 u./Meet and Greet/Pleinhuis op de
parkeerplaats/welkom aan een ieder
 za.23 feb./CC/thema: reuzen verslaan (David)
 zo.24 feb./10.00 u./ds. Bert Schüssler/m.m.v. Het Grote Kerk
Koor/schateiland in het Pleinhuis/jeugdkerk J4J in de kelder
 zo.24 feb./19.00 u./DMB/Ds. P. van Duijvenboden m.m.v. Het
ACM
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