LITURGIE
Grote Kerk van Apeldoorn
13-01-2019
- Rotsvast?! Voorganger: Matthijs Vlaardingerbroek,
uit Bleiswijk
Ouderling: Martin van den Bos
Diaken: Cock van Nimwegen
Lector: Hetty Mesie
Muzikale begeleiding: de
Ontmoetingsband van de Grote Kerk

Kinderen komen naar voren. We zingen en spelen samen
Kidsopwekking 156 Jezus de rots waar ik op bouw
De kinderen blijven bij ons in de kerk
We lezen uit de Bijbel in Gewone Taal uit Mattheus 16 vers 13
t/m 19
Matthijs neemt ons mee in het verhaal van Petrus en Jezus
GEBEDEN EN GAVEN

Iedere zondag is er oppas in gebouw Irene achter de kerk
Kunt u de teksten op de beamerschermen niet goed lezen?
Bij de ingangen liggen de liedteksten ook op papier
Voor de dienst zingen wij Opwekking 720 Hoor ons loflied
Welkom en mededelingen door de ouderling-van-dienst en
inleiding op het thema
Stilte en Drempelgebed
Gemeente gaat zo mogelijk staan
Lied Opwekking 277 Machtig God, Sterke Rots
Groet en bemoediging
Vgr:
Allen:
Vgr:
Allen:

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.

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.

Gemeente gaat zitten
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Collecte, de Ontmoetingsband speelt en zingt nog een keer het
kinderlied
1e rondgang: : Citypastoraat

De Herberg aan de Deventerstraat is voor een deel van de
bezoekers de enige plek waar ze terechtkunnen voor contact,
een helpende hand, een kopje koffie of een maaltijd. Dat het
Inloophuis in de winter ruimer open is, wordt zeer
gewaardeerd. De kerken van Apeldoorn zijn al jaren nauw
betrokken bij dit diaconale werk. Uw bijdrage wordt gevraagd
als teken van verbondenheid met de St. Citypastoraat die de
voortzetting van dit werk mogelijk maakt.
2e rondgang: Kerk m.b.t. algemene kosten eredienst en
pastoraat
3e rondgang: wijkkas o.a. kringenwerk en koffieochtenden
Gemeente gaat zo mogelijk staan
Slotlied Opwekking 588 Er is geen vriend zo trouw als Jezus
Zegen
Allen: Amen, amen, amen
Na de dienst Opwekking 651 Er is een rots
KERKBRIEF

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
-Het verhaal over de icoon op de avondmaalstafel. Vaak krijg ik de
vraag: ‘Waar komt toch de icoon vandaan die op de avondmaalstafel
staat?’ Het antwoord is eigenlijk best bijzonder.
In 2009 reisden 38 gemeenteleden o.l.v. wijkpredikant Rob Visser
naar Israël en Jordanië. We kwamen ook in Bethlehem dat in
Palestijns gebied ligt, bezochten de geboortekerk en kwamen in een
winkel waar we gezamenlijk deze icoon kochten voor in de Grote
kerk in Apeldoorn. Misschien kijkt u er nu een beetje met andere
ogen naar. De afbeelding erop stelt ‘Het laatste avondmaal’ voor.
-Kunst onder de toren: In de kerk en de Wilhelminakapel foto’s van
Frederik van der Veer uit Apeldoorn. O.a. foto’s die u mogelijk
herkent. In het kastje naast de koningsbank vindt u de info. Raden
maar!
In beide zalen van gebouw Irene exposeert Rita van Eysden ook uit
Apeldoorn met acryl (op gesso) schilderijen. U kunt na de viering
oversteken naar Irene en wanneer het donker is in de zaal, gewoon
even het licht aan doen.
-Tijdens de Midwintermarathon op zondag 3 februari blijft de kerk
na de viering geopend tot 15.30 uur. Suppoosten zijn aanwezig om
bezoekers op te vangen. Mocht uw familie hardlopen en nog nooit
de kerk van binnen gezien hebben, dit is uw kans om hen mee naar
binnen te nemen.

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.
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Bevestigen nieuwe ambtsdragers
De Kerkenraad is blij u te kunnen melden dat op zondag 20 januari
Hettie Mesie bevestigd zal worden als ouderling-kerkrentmeester
en Zefanja Scholten als scriba. Maurice Aarts zal bevestigd worden
als jeugd-diaken. Dit gebeurt echter een paar weken later, omdat
hij 20 januari afwezig is.
Joke van Saane, treedt af als voorzitter van de wijkkerkenraad en
volgt Joost Vos op als voorzitter van de Algemene Kerkenraad.
Allart Bosch volgt Joke op als voorzitter van de kerkenraad.
Gegronde bezwaren kunnen, uiterlijk 15 januari, worden ingediend
bij de scriba.
Kerkbalans 2019
De voorbereidingen voor de kerkbalans van 2019 zijn weer in volle
gang en lopen tot nu toe voorspoedig. Toch zoeken we zoals elk jaar
weer gemeenteleden die willen helpen bij het rondbrengen en
ophalen van de enveloppen. Heeft u in de tweede helft van januari
tijd om ongeveer 15 enveloppen rond te brengen en weer op te
halen, dan wordt uw hulp zeer gewaardeerd. Info bij Chris
Nieuwenhuize 06 1850 5533 of c.nieuwenhuize@gmail.com
Programma: Verdieping in WEST
-Op 16 en 23 januari Het Goede Leven
Vragen naar het goede leven zijn zo oud als de mensheid. De oude
Grieken hebben zich daar al uitvoerig mee beziggehouden. In later
eeuwen duikt het thema ook weer steeds op. Tegenwoordig
verschijnen er opnieuw talloze boeken over levenskunst en
verwante onderwerpen. Reden genoeg om hier twee avonden aan te
wijden. Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Plaats: Jachtlaankerk. Begeleider:
Pier Slump
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Activiteiten
-wo.16 jan. en 23 jan./ Het goede leven/Jachtlaankerk/info zie
elders op de kerkbrief
-zo.20 jan./10.00 u./ds. Bert Schüssler/bevestigen
ambtsdragers/H.A./eetproject
-zo.20 jan./19.15 u./cantate BWV 10 ‘Meine Seele erhebt den
Herren/ds. Ad Wijlhuizen/19.00 u./filmavond 15+/kelder kerk
-di.22 jan./20.00 u./kring Vragenvuur over de Tien
Woorden/gebouw Irene/o.l.v. Bert Schüssler/ook welkom wanneer
u de vorige keren er niet was
-zo.27 jan./10.00 u./ds. Loes Kraan/Schateiland/Jeugdkerk J4J
in de kelder
-zo.27 jan./19.00 u./DMB ds.P.M.van der Meulen
-zo.3 feb./Midwintermarathon/kerk blijft na de viering geopend tot
15.30 uur
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. U bent welkom elke
woensdag van 19.15-19.35 u. voor het avondgebed

De volgende Ontmoetingsdienst is op zondag 10 februari 2019.
Voorganger is Hans van Ark uit Wezep. Hij missionair predikant
van de Protestantse Kerk in Nederland en al heel vaak bij ons te
gast geweest.
Komt allen en ontmoet elkaar!
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