
Zij worden uitgedaagd om samen met andere ouders 
de Bijbel in één jaar tijd te lezen. De groep die 
ontstond, komt nu ook regelmatig samen in een café 
voor inhoudelijke en gezellige bijeenkomsten. Sinds 
september 2017 werkt het pioniersteam samen met 
vier locaties van middelbare scholen om met nieuwe 
tieners in contact te komen. De Protestantse Kerk 
stimuleert en ondersteunt pioniersplekken zoals in 
Drachten, u ook?  
 
Bloemen  
Er is nog geen bestemming voor de bloemen. Als 
iemand een idee heeft voor een gegadigde dan kan 
hij/zij dat bij Lies Lekkerkerker melden. 
 
Kaart 
Er liggen vanmorgen twee kaarten . 
De eerste kaart is voor de kinderen van Hilda 
Schouten- Attema. We condoleren hen van harte met 
het overlijden van Hilda.  
De tweede kaart is voor Wil Kous-van den Ham. Ze is 
net verhuisd van Arkemheen naar De Pol, Vetkamp 85, 
3862 JN Nijkerk. Wij wensen haar toe dat ze zich snel 
thuis zal voelen in haar nieuwe woonomgeving 

 
Nieuwjaarsbegroeting na deze dienst  
Aansluitend aan deze dienst bent u van harte 
uitgenodigd voor de jaarlijkse nieuwjaars-begroeting: 
na de koffie worden er aperitieven en hapjes 
geserveerd en kunnen we elkaar het beste wensen 
voor het nieuwe jaar. 

 
Agenda  
ma. 8 jan. 20.00 u.  Wijkteam 8, Domstraat 2 A 
Nijkerkerveen 
di.   9  jan.19.15u Catechisatie, de Eshof 
wo.10 jan.14.00u Liturgische Vormgroep, de Eshof 
wo.10 jan. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof  
wo.10 jan. 20.00u Diaconie, de Eshof  
do. 11 jan. 20.00u Moderamen, de Eshof 
zo. 14 jan. 9.00u Duurzaam leven in verbinding- 
wandelen, Soest 
 

Tuinonderhoud 
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, mon-

choutaart 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 inleveren bij: Sandra v.Valkengoed, 

Korenbloemlaan 1. 

Zondag 7 januari 2018  

Epifanie

 
Mededelingen 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding 
luisteren we naar muziek. 
 
 
 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 Gij wacht op ons 
 totdat wij opengaan voor U. 
allen Wij wachten op uw woord 
 dat ons ontvankelijk maakt. 
vg Stem ons af op uw stem, op uw stilte, 
allen spreek ons uw Zoon tegemoet, 
 Jezus, het woord van uw vrede. 
 Amen. 
 

Openingslied: “Als een ster in lichte luister”  

Lied 501  
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met: (lied 301a; m. orthodox;  
Na de eerste bede Kyrie eleison,  

na de tweede Christe eleison,  
na de derde Kyrie eleison) 

 
 
(Gloria: ) 
lied 58 uit Het Liefste Lied van Overzee, deel 1 
(Sytze de Vries)  

melodie is hetzelfde als 150a uit het liedboek. 
Tekst:  
  
Zingt volop Gods lof 
de hemelen rond. 
Verblijdt u in Hem  
een lied in de mond, 

gij engelen, machten  
voor zijn aangezicht 
en zingt u te buiten 

in 't hemelse licht.  
 



Zingt volop Gods lof!  

Gij aarde in koor 
stem in met het lied 
dat daar wordt gehoord. 
Bezing zijn genade,  
gij schepping, looft Hem 
die u leerde zingen. 
Geef liefde uw stem! 
 
Zingt volop Gods lof! 
Laat horen de klank 
van snaren en fluit: 
betoon Hem uw dank! 
Met al wat geluid geeft  
sla aan het akkoord 

van wat hij gedaan heeft,  
en zing het dan voort. 
 
Zingt volop Gods lof  
want waardig is Hij  
mijn blijvende dank,  
door Hem toch zijn wij 
tot leven geroepen,  

voor liefde bestemd. 
Besteed dan uw adem  
aan zingen voor Hem! 
 
 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: Jesaja 60,1-6 
 
Lied: “Geef, Heer, de koning uwe rechten” 

Psalm 72: 1,5,6 
 
Evangelielezing: Matteüs 2,1-12 
 
Lied: “ Prijs de Heer die herders prijzen”  
Lied 468 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: “Uit uw hemel zonder grenzen” Lied 527 

 
gebeden en gaven 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
In gedachtenis: Hilda Telina Schouten-Attema 
19 december 1918 – 28 december 2017 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 

... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen  

 
(t. en m. Chris Fictoor; 

Zangen van zoeken en zien 314) 

 
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:“Gij die alle sterren houdt”  
Lied 919  staande 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de 
oppas in ons midden. 
 

Zegen 

allen (431b) 

 
 

 Zondagsbrief 7 januari 2018  
Voorganger: ds Diederiek van Loo 
Organist: Skip van Rooij  
Ouderlingen: Jac van Hoeijen, Diana Kneppers-
Doornekamp 
Diaken: Max de Vries 
Lector: Bea de Rijke 
Kinderdienst: Anneke Waslander 
Oppas: Tim Floor, Emma Carter 
Zondagskind: Lieke Kroneman  
Koster: Jan Haverkamp 
Welkom: Willemien Schuurman Hess 
Koffie: Joke van de Pol, Tineke van der Veen 
Geluid: Ad Ritmeester 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Missionair werk PKN 
De tweede collecte is voor Vorming & Toerusting 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte: Help de nieuwe kerk in 
Drachten  
De pioniersplek in Drachten wil een plek zijn voor 
tieners en hun ouders. Omdat tieners vaak moeilijk te 
bereiken zijn, is men in Drachten begonnen met 
activiteiten voor ouders van  tieners.  

 

 



 
 

 

 
 

 
 


