LITURGIE

Muzikaal Podium
tijdens de Open Kerk op de zaterdagen en enkele zondagen van
14.00-16.00 uur
za.29 juli
za. 5 aug.
za.12 aug.
zo.13 aug.
za.19 aug.
zo.20 aug.
za.26 aug.

zo.27 aug.
za. 2 sept.

nog onbekend
Pieter Jan Oppenhuizen orgel en Emma Boot zang
Bert Pleijsant orgel en Gemma Scherpenzeel
dwarsfluit
Anna-Maria Hulleman viool en Gertrud Hulleman
dwarsfluit en Cees Smith orgel
Jan van den Brand orgel
Henk Langenkamp orgel
3 koren met uiteenlopend repertoire o.l.v. Ineke van
Jaarsveld-Kevelam: Novum Canticum, Ozon en
Ceremonie koor Circle of Life.
Wim Just orgel
Coralien Vierstra Ensemble Flutonicon en leerlingen

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.

Grote Kerk van Apeldoorn
23 07 2017
- 5e van de zomer Voorganger: ds. Bert Schüssler
Ouderling: Margriet v.d. Veen
Diaken: Rob van Egmond
Lector: Jan Arie Verhoef
Organist: Jan van den Brand

Iedere zondag is er oppas in gebouw Irene achter de kerk
Deel II van een drieluik
Vorige week over de Tabernakel; God woont onder mensen.
Vandaag over de Tempel; een huis voor zijn Naam.
Volgende week: hoe de mensen van de weg samenkwamen.
15, 16, 17 september: 125 jaar Grote Kerk
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stilte
Drempelgebed
Gemeente gaat zo mogelijk staan
Lied psalm 122*: 1, 2
* De psalmen 120-134 zijn de zogenaamde ‘opgangspsalmen’.
Zij werden gezongen bij het opgaan naar de tempel.
Groet en bemoediging
Vgr:
Allen:
Vgr:
Allen:
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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 122*: 3

125 jaar nieuws

Gemeente gaat zitten

−

Gebed voor de nood van de wereld
Lied 281: 1, 2, 3, 4, 5
Psalm 65: 1-5
Lied 281: 6, 7, 8, 9, 10

−

Kinderlied
Refrein: Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

−

God is zo goed voor jou en voor mij
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij
God heeft je lief en daarom zegt hij
Ben je soms moe, kom dan maar bij mij

Refrein

Ben je alleen of heb je verdriet
Lijkt het soms net of niemand je ziet
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw
Weet je dat God zijn zoon gaf voor jou

Refrein

Zing maar in huis, op school en op straat
en je zult zien hoe goed alles gaat
Wees maar niet bang, want Jezus belooft
Ik ben bij jou als jij maar gelooft

Refrein

De kinderen van 4-12 gaan naar hun eigen viering
HET WOORD
Gebed van de zondag
Lezing uit 1 Koningen 5, 15-20
Een huis voor de Naam van de Heer

Wat een originele actie van de St. Vrienden van de Grote Kerk.
Afgelopen zondag en ook vandaag werden de kerkgangers
verrast met een flyer over het adopteren van de lampen in de
kroonluchters. Bij de deuren en op de achterste banken kunt u
extra vierkante flyers vinden om door te geven aan mogelijk
geinteresseerden. M.a.w. ‘Geef het licht door !’
De antwoordstrookjes m.b.t. het feest in de tent op
zaterdagavond 16 september beginnen binnen te komen. Dozen
staan bij de entrees. Vragen? Niet erg. Trekt u Tine Verhoeks
aan de arm, of mail tineverhoeks@gmail.com. Strookjes graag
uiterlijk 1 september inleveren.
M.b.t. de charity/sponsorenavond (diner, concert en nazit) op
vrijdag 15 september is het ook mogelijk om per plaats te
reserveren. Weest u er snel bij want er zijn niet veel plaatsen
meer. Info via mail: aesietsma@hetnet.nl

Activiteiten in de komende tijd
− zomerstop avondgebed/nieuw seizoen begint op wo.6 sept.
− vandaag Open Kerk 11.30-16.00 u.
− vr.28 juli/17.00-19.00 u./Meet and Greet/Pleinhuis/voor
iedereen
− zo.30 juli/10.00 u./ds. Bert Schüssler/dopen
− zo.30 juli/ 19.00 u./DMB/ds. Arjan Plaisier
− vr.15, za.16 en zo.17 september/festiviteiten 125 jaar Grote
Kerk / zie programma’s bij de deuren en in Gebouw Irene
Orgelconcerten op de dinsdagen om 20.00 uur
25 juli
Evan Bogerd
01 augustus Everhard Zwart
08 augustus Jan Peter Teeuw en Marien Stouten (4 handig orgel)
15 augustus Rien Donkersloot
22 augustus Evert van de Veen
29 augustus Wilhelminaconcert: André van Vliet, orgel
Johan Bredewout, vleugel
Arjan & Edith Post, trompet
Mirjam Feijer, sopraan.

Lied 280: 1, 2
2
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Lezing uit Lucas 2, 41-52
Naar de tempel vanwege het pelgrimsfeest Pasen

Gemeente gaat zo mogelijk staan
Lied psalm 134*: 1, 2, 3

Lied 280: 3, 4
Zegen

Lezing uit Lucas 4, 16-22
Jezus’ gewoonte naar de synagoge te gaan

Allen: Amen, amen, amen

Lied 280: 5, 6, 7

Orgelspel

Verkondiging
Lied psalm 100: 2, 3, 4

KERKBRIEF

GEBEDEN EN GAVEN

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
− mevr. H.G. Kers-Lodewijk, Vosselmanstraat 185, 7311 CL
− mevr. H.G. Ellens-Uding, Zwolseweg 239, 7315 GR

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.

Wie één van deze boeketten weg wil brengen, 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 z’n
plaats is.
In aansluiting op deze viering bent u van harte welkom voor
koffie, thee of fris in het midden van de kerk.
Goed nieuws
− Heeft u ruimte over? De goederenbank is er blij mee. Zij moet
per 1 augustus uit de stalling waar hun aanhangwagen staat.
Deze wagen wordt wekelijks gebruikt om spullen op te halen.
Info 06 40005441
− Mocht u om een Grote Kerk paraplu, een stevige
boodschappentas, de verjaardagskalender of kaarten etc.
verlegen zitten, tijdens de Open Kerk zijn deze spullen tegen
gereduceerde prijzen te koop. Zo ook zijn er 2 boeken over de
schilderijen van Jip Wijngaarden en een kopie van het
Wilhelminabeeld te koop.
− Op verzoek het adres van Cornelis Küchler. Kalverstraat 212,
7311 SN Apeldoorn. Met kaarten verrast u hem zeer. Zo ook Ab
Huisman die opnieuw verhuisd is en nu woont in Huize
September, Loolaan 59, 7314 AG Apeldoorn.

Collecte
1e rondgang : Omzien naar elkaar.
Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze
namens de kerk bezocht worden en een blijk van verbondenheid in
de vorm van een kleine attentie krijgen. Met de opbrengst van deze
collecte worden de kosten daarvan betaald.
2e rondgang : Kerk m.b.t. algemene kosten eredienst en pastoraat.
3e rondgang : Wijkkas o.a. diverse kleine kosten rondom 125 jaar
Grote Kerk, ontmoetings- en cantatediensten
De kinderen komen terug in de dienst
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