
 
Zondag 8 oktober 2017 

 derde van de herfst  

 
Orgelspel 
Welkom; stil gebed 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
vg Goede God, zie ons staan 
 hier aanwezig op de drempel van uw huis, 
 zoekend naar woorden, 
 zoekend naar U: 
 uw mensen. 
allen Adem ons open door uw Geest; 
 open ons hart voor U 

 en voor elkaar. 
 Amen. 
 
Openingslied: “Wij zoeken hier uw aangezicht”: 
lied 281, 1 + 2 + 3 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met      (m. Jacques Berthier; 

Taizé, liederen en gebedenboek 66) 
 
Gloria: “Het lied van Franciscus” (t. Gerard van 
Midden, m. Gerard van Amstel; Zitten of opstaan 
5,4) 

 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 
licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 

Brieflezing: Efeziërs 4,1-6 
 
Lied: “Door God bijeen vergaderd”: lied 968, 2 
en 5 
 
Evangelielezing: Lukas 14,1-11 
 
Lied: “Wat zijn de goede vruchten”: lied 841, 1 
en 2  
 
Overweging 
 
Muziek 
 

Lied: “En wie zijn ziel niet prijsgeeft”: vers 3 en 
4 van lied 841 
 

gebeden en gaven 
 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 

Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen  

 
 
allen Onze Vader, die in de hemel zijt 

uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars 
vergeven 
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. 
 

Slotlied: “Nu wij uiteen gaan”: lied 423, 1 en 2 
 staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen  
allen: lied 423, 3 

 

Voor ieder is er koffie, thee of limonade. 
Daarna kan wie dat leuk vindt, blijven voor een 
programma rond Franciscus van Assisi: 
 
11.30 toneelspel rond Franciscus 
12.00 broodmaaltijd 
12.30 activiteit voor de kinderen en voor de 
volwassenen 
13.30 versnapering ter afsluiting 
 
Van harte welkom! 

 

Zondagsbrief 8 oktober 2017 
Voorganger: ds Ellie Boot  
Organist/pianist: Skip van Rooij 
Ouderlingen: Jan Beitler, Diana Kneppers-
Doornekamp 
Diaken: Henry Westein 
Lector: Hans van den Berg 
Kinderdienst: Maarten Kneppers-Doornekamp 
Oppas: Hester en Sanneke Beukers 
Zondagskind: Iris Doornekamp, Emma van Dommele  
Koster: Norman Kempen  
Welkom: Robert van Bloemendaal 



Koffie: Joke van de Pol, Tineke van der Veen 
Geluid: Jan van de Kuilen 
   
Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie; de tweede 
collecte is voor muziek en liturgie. De kinderen mogen 
hun bijdrage doen in de doos voor Uganda.  
 
Bij de eerste collecte  
Soms hebben mensen in onze directe omgeving 
financiële steun nodig. Steeds vaker wordt een beroep 
gedaan op de diaconieën van de verschillende kerken 
om in gerezen nood te voorzien. In de gemeente 
Nijkerk werken de diaconieën samen om tot een goed 
beleid te komen. 
 
Bloemen  
Op 11 oktober zullen Bram en Rennie van Gent-
Wiersma (Huijgenserf 13) vieren dat ze 60 jaar 
getrouwd zijn. Voor hen zijn daarom de bloemen, met 
een hartelijke gelukwens! 
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Barend Kiers (Horstweg 
12), die deze week ter observatie met verschillende 
klachten in het ziekenhuis is opgenomen. 
Een tweede kaart is voor Margot Schouten 
(Monshouwerlaan 32). Ze heeft de afgelopen maanden 
verschillende chemokuren gehad en is de afgelopen 
week geopereerd aan een tumor in haar buik. 
Een derde kaart is bestemd voor Janny van der 
Meulen-van Norel (Clauslaan 4), die met een 
beenbreuk in het ziekenhuis ligt. 
We wensen hen allen sterkte en herstel toe. 
 
Kerkdienst 15 oktober a.s. 
Volgende week zondag is mevrouw Maartje van der 
Velde uit Neede voorganger in de Eshof. 
  
Oppas gezocht  
Het komt niet iedere zondag voor, maar soms zijn er 
kinderen onder de vier jaar in ons midden voor wie het 
fijn zou zijn als er tijdens de kerkdienst iemand is die 
op ze past.  
Er zijn weer enkele jongeren en ouders gestopt met 
oppassen, we zijn op zoek naar nieuwe mensen. Je 
komt ongeveer eens in de twee maanden aan de 
beurt. Ben je twaalf jaar of ouder: geef je op! Ook 
‘grootouders’ van harte welkom. Opgeven kan bij 
Linda Borgdorff: tel. 2530655, e-mail: 
lborgdorff@telfortglasvezel.nl. 
 
Oppassers gezocht  
Het komt niet iedere zondag voor, maar soms zijn er 
kinderen onder de vier jaar in ons midden voor wie het 
fijn zou zijn als er tijdens de kerkdienst iemand is die 
op ze past.  
Er zijn weer enkele jongeren en ouders gestopt met 
oppassen, we zijn op zoek naar nieuwe mensen. Je 
komt ongeveer eens in de twee maanden aan de 
beurt. Ben je twaalf jaar of ouder: geef je op! Ook 
‘grootouders’ van harte welkom.   
Opgeven kan bij Linda Borgdorff: tel. 2530655, e-
mail: lborgdorff@telfortglasvezel.nl. 
 
Afwezigheid 
Van 10 tot en met 17 oktober is Ellie Boot een week 
met vakantie. In deze week is Mieke Groen (De Glind) 
beschikbaar als iemand een predikant nodig heeft. 
Kees van Rietschoten is bereid tussenpersoon te zijn, 
bel of mail hem om contact met Mieke te leggen: 
predikantsassistent@gmail.com en tel. 06-53882189 

of 033-2536389. 
 
Agenda  
zo.8 okt. 10.00u Bizondag, de Eshof  
di.10 okt. 19.15u basiscatechese                    
di.10 okt.20.00uWijkteam 6,Klaarenbeeksingel65 
di.10 okt. 20.00u Bestuursvergadering Cantorij 
wo.11 okt. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof do.12 
okt. 20.00u Moderamen, de Eshof 
Idem: Liturgische vormgroep + kinderdienstleiding, de 
Eshof 
vr.13 okt.9.30u Liturgische vormgroep, de Eshof 
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