
 

 
Zondag 3 december 2017 

 Eerste van de Advent 

 
(Vooraf aan de kerkdienst is er geen orgelspel) 
Mededelingen; stil gebed; in dit moment van 
voorbereiding luisteren we naar een 
adventskoraal. 
 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. 
 
Gebed op de drempel 
vg Levende, onze God, 
 wij wachten vol verlangen, 

 wij zien vurig naar U uit. 
allen Kom onze harten winnen, 
 geef weer gloed aan onze hoop. 
 Amen. 
 
Openingslied: “Herschep ons hart” (t. Huub 
Oosterhuis, m. Tom Löwenthal) 
 
 allen gaan zitten 
 
Aansteken van de eerste adventskaars 
Daarbij zingen we: “Nu daagt het in het oosten”: 
lied 444,1 
 
Introductie van het Adventsproject. Daarna 

mogen de kinderen met het licht naar de 
kinderdienst gaan. 
  
Smeekgebed, na elke strofe besloten met:  
(Taizé, liederen- en gebedenboek, 69) 

 
 
Gebedsstilte, die overgaat in het 
gebed van de zondag 
 

 de heilige Schrift 
 
 
Lezing uit de profetie: Jesaja 40,1-11 
 
Lied: “Hef op uw hoofden”, lied 435, 1 + 4 
 
Evangelielezing: Matteüs 21,1-9 
 
Lied : “Hoe zal ik u ontvangen”, lied 441, 1+2 
 
Overweging 

 

Muziek 
 
Lied: “Als alle mensen vogels dromen”, lied 
1013 
 
 

gebeden en gaven 
 

Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij:  
allen   
 

(t. Gert Jan de Bruin, m. Jacques Berthier; Op de 
vleugels van een lied, 21) 

 
allen Onze Vader…,  
 
Inzameling van de gaven; intussen komen de   
kinderen terug uit de kinderdienst en komen ook 
de kinderen uit de oppas in ons midden 
   

Slotlied: “Waar de mensen dwalen in het 
donker”, lied 286 staande 
 
 
Zegen 
allen(431b) 

 
De kinderen mogen bij het verlaten van de 
kerkzaal hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda.  
_______________________________________ 
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Collecten 
De 1e collecte is voor Nijkerks Diaconaal Beraad 
De 2e collecte is voor het onderhoud gebouw 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 

Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte:  
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een 
samenwerking tussen de verschillende diaconieën van 
de gemeente Nijkerk met als doel elkaar versterken 
met de volgende uitgangspunten: 
- gebruik maken van elkaars ervaringen; - samen 
sterk staan naar de gemeente Nijkerk m.b.t de Wet 
Maatschappelijke   Ondersteuning (WMO); 
- onze aanwezigheid in de (Nijkerkse) samenleving 
vergroten; 
- Het opleiden en inzetten van schuldhulp-maatjes. 



Uw bijdrage is zeer welkom. 

 
Kaarten           
De eerste kaart is voor Henk Bloklander,. Henk is 
vandaag 90 jaar en wij wensen hem een goede tijd in 
Putten. 
De tweede kaart is voor Rudi en Beate Coppoolse  
 De moeder van Rudi heeft een herseninfarct gekregen 
en ligt nu in coma. Ze is hoogbejaard en zal naar 
verwachting binnenkort overlijden.  
Rudi's vader is sterk dementerend en herkent zijn 
kinderen niet of nauwelijks meer. Rudi raakt dus in 
één klap feitelijk beide ouders kwijt. 
 
Adventvespers 
Zoals ieder jaar tijdens adventstijd, zijn er ook dit jaar 
vespers. Vanaf vanmiddag is er tot en met 17 
december  zondagsmiddags een adventvesper die om 
17.00 uur begint. 
 
 
Ochtendgebed 
Op 24 en 31 december is er geen gewone kerkdienst, 
maar een ochtendgebed. De aanvangstijd verandert 

niet: die blijft 10.00 uur. 

 
 
 
 
Oproep voor de kinderen:  
Alle kinderen die mee willen doen met de kerstviering 
op 24 december om 19.00 uur, kunnen daarvoor op 
zondag 17 december (vanaf ca. 11.00 uur) en op 
woensdag 20 december (vanaf 13.30 uur) komen 
oefenen.  

Er zijn zangers en lezers, denkers en doeners nodig. 
 

 
Tuin onderhoud 

Heeft uw tuin onderhoud nodig, maar komt u tijd te 
kort en kunt u hulp gebruiken? 

Dan staan wij, de jongeren van het Queen of Peace 
Highschool project, voor u klaar. 

In ruil voor onze hulp vragen wij een vrijwillige 
bijdrage voor de school in Oeganda. 

 
Interesse? 

Mail naar: queenofpeace.deeshof@gmail.com 
Of bel naar: 06-52382929 en laat een bericht achter. 

 

Taartenactie 
Voor uw speciale gelegenheid bakken wij de lekkerste 

taarten, zowel appeltaart, chocoladetaart, 
monchoutaart als kwarktaart. 

Per taart vragen wij 10 euro.                                  
De gehele opbrengst zal gaan naar het diaconaal 
project Queen of Peace Highschool in Oeganda. 

Interesse? 
Op de statafel ligt een aanvraagformulier dat u kunt 
mailen naar queenofpeace.deeshof@gmal.com of in-
leveren bij: Sandra v. Valkengoed, Korenbloemlaan 1. 

 
Zomaar een dak boven wat hoofden... 
Met dit thema voor ogen gaan de kinderdienst en de 
liturgische vormgroep (schikgroep) in de komende 
adventsperiode gezamenlijk op weg naar een dak 
boven je hoofd. 
 

Een dak boven je hoofd. Voor de meesten van ons is 
het onvoorstelbaar om te moeten leven zonder een 
eigen, vaste woon- en verblijfplaats.  Om alsmaar 
onderweg te moeten zijn zonder het vooruitzicht op 
een veilig onderkomen voor jou en je familie. Een deur 
die voor je open gaat. Mèt een dak boven je hoofd kun 
je ook verlangen naar een deur die voor jou opengaat: 
naar een praatje, warmte, plezier, veiligheid of troost. 

 
Tijdens de kinderdiensten gaan we hard aan het werk 
om mensen in allerlei soorten en maten te maken. Die 
zetten we op de muur bij de verhoging. En zo ontstaat 
er gaandeweg een lange, kleurrijke stoet van mensen 
op weg naar de stal waar het licht schijnt! 

 
Film Jackie Kennedy, 
Woensdag 6 december wordt in de Kopperhof   de film 
Jackie vertoond. Jackie geeft een blik op enkele dagen 
uit het leven van Jackie Kennedy. Het betreft de 
periode van de aanslag op haar man, John F. Kennedy, 
tot aan zijn begrafenis. De film begint om 19.30uur. 
Entree € 6,75, tickets via de bibliotheek of aan de 

zaal.   
 
Agenda  
ma.4 dec.19.30u “Weg van leven” Verdiepingsgroep 
ma.4 dec. 20.00 Wijkteam 9, Veenslagenweg 53 
wo.6 dec. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof  
do.7 dec. 20.00u Kerkenraad, de Eshof 
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