
 
Zondag 15 oktober 2017 

vierde 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: ‘Kom nu met zang en roer de 
snaren’ 
Psalm: 33: 1, 2 en 8 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met      (m. Jacques Berthier; 

Taizé, liederen en gebedenboek 66) 
 

 
Gloria:’Loof de koning, heel mijn wezen’ 
Psalm: 103C: 1, 2 en 3 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 

 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 
licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het Eerste Testament:  
Ezechiël 34,20-31 
 
 
 
 
Lied:’Zij zullen de wereld bewonen’  
Lied: 763: 1, 2 en 5 
 
Evangelielezing: 1 Korintiërs 1,4-9; Matteüs 
22,34-46 

 
Acclamatie: ‘U komt de lof toe’ Lied 339a 
 
Overweging 
 

 

 
Lied: ‘Ik heb U lief, o mijn beminde’  
Lied: 908: 1, 3 en 6 
 

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:’Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
Lied: 416: 1, 2, 3 en 4 
 staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 

Zegen 
 

allen (431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie Wereld 
Diaconaat  
De tweede collecte is voor het Pastoraat 

De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos 
voor Uganda.  
 

Bij de eerste collecte:  
Kerk in Actie Wereldiaconaat  
 
Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in 
Zuid-Soedan aan betere levensomstandigheden. 
Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak 
uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een 
burgeroorlog, bovendien lijden veel vrouwen 
onder discriminatie en armoede. Om hun 
inkomen te vergroten, volgen de meest 
kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van het 
ERP (Environmental Rehabilitation Program), 

partner van Kerk in Actie. Dit jaar leren 
bovendien honderd vrouwen hoe ze bijen kunnen 
houden en honing kunnen verwerken. Door de 
oogst en de honing te verkopen, verdienen ze 
wat extra voor hun gezin. Met deze collecte 
steunt u het werk van ERP en andere 
werelddiaconale projecten van Kerk in Actie 

doorgaan. Van harte aanbevolen! 
 

Bloemen  
Op 17 oktober vieren Ad en Nia Ritmeester – 
Gerritse het feit dat ze 55 jaar getrouwd zijn. Zij 
krijgen de bloemen met een hartelijke 
gelukwens.  

 
Kaart 
De eerste kaart gaat naar Wim Kraaikamp  
Vorige week is Wim geopereerd en kreeg hij een 
nieuwe heup. In december is hij aan de beurt 
voor een operatie van de andere heup. 
De tweede kaart is voor Rink van Veluw. 
Jaren geleden bespeelde Rink regelmatig het 

orgel en hij krijgt deze kaart nu als teken van 
verbondenheid. 
 
 
 

 

 
De derde kaart gaat Jo en Ruth Timmerman-
Doornekamp.  Ruth is vorige week in het 
ziekenhuis geweest voor plaatsing van een 
pacemaker. Komende weken wordt duidelijk het 
effect duidelijk.    
 
Oppas gezocht  
Wij hebben hard nieuwe oppas nodig die tijdens 
de kerkdienst op de kleintjes wil passen. Je bent 
eens in de twee maanden aan de beurt. Doe 
mee!  
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  
Telefoon: 06-53882189 

Symposium ‘Nader tot het einde’ 
10 november Bergkerk Amersfoort (10.00-16.00 uur) 

Over wat een goede dood is wordt in onze maat-
schappij heel verschillend gedacht. Kan of mag ik het 
eind van mijn leven in eigen regie nemen? En als ik 
dat doe realiseer ik dan ook voldoende wat mijn keu-
zes betekenen voor degene om mij heen? En moet de 
overheid beschermen of faciliteren? Herkennen we de 
vraag van ouderen die een ‘bestaansdruk’ ervaren: 
‘mogen wij er nog wel zijn’? ‘Voltooid leven’ lijkt een 
containerbegrip te zijn met niet eenduidige factoren en 
overwegingen. 
Op ons nieuwe symposium willen we onderzoeken hoe 
we levendig besef omtrent de dood en het levenseinde 
kunnen thematiseren. Niet in de sfeer van wat wel/niet 
moet kunnen, maar met oog voor verlies, tragiek, 
nuance, compassie en context. 
Info: www.bergkerk.nl, Bergkerk (033 - 4617917),  
ds. Jan van Baardwijk  
(033 - 4613767, jvbaardwijk@ kpnmail.nl),  
ds. René Rosmolen  
(033 - 4801553, r.rosmolen@casema.nl.) 
 
Agenda  

ma.16 okt. Wijkteam 4, Ibislaan 18  
wo.18 okt. 13.30u Activiteitengroep, de Eshof  
wo.18 okt. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof  
wo.18 okt. 20.00u Diaconie, de Eshof  

do.19 okt.19.30u Avond met nabestaanden ter 
voorbereiding kerkdienst 29 oktober, de Eshof 
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