
 
Zondag 4 februari 2018 

 vijfde na Epifanie 
 

Muzieknotaties mogen niet op het internet worden 

gepubliceerd. Heeft u belangstelling voor een 

complete liturgie met daarin de liederen die niet in 

het liedboek staan, mail dan naar 

predikantsassistent@gmail.com 

 
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: “Woord dat ruimte schept”: lied 
330 (tweemaal allen samen) 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; we besluiten de eerste strofe met 

vers 2 en de tweede strofe met vers 3 van lied 
837 
 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: 2 Koningen 
4,18-21 en 32-37 
 
Lied: “Tot U hef ik mijn lege handen” (t. Margryt 
Poortstra, m. Bram Stellingwerf; Zangen van 

zoeken en zien,434) 
 
Evangelielezing: Marcus 1,29-39 
 
Acclamatie: “Wees stil en weet: Ik ben uw God”:  
lied 887 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: “Iedereen zoekt U, jong of oud”: lied 837, 

1 en 4 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen  
 

(t. en m. Chris Fictoor; 
Zangen van zoeken en zien 314) 

 
allen Onze Vader… 
 

Slotlied: “Ga met ons mee op onze wegen” (t. 
Henk Jongerius, m. Chris van Bruggen; Zangen van 

zoeken en zien 32) staande 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de 
oppas in ons midden. 
 
Zegen 
 

Beaming van de zegen: 
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Collecten 
De eerste collecte is voor het Jongerenproject 
Oeganda; de tweede collecte is voor het pastoraat. De 
kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte:  
Jongerenproject Oeganda 
De ZWO van de Eshof ondersteunt de Highschool 
‘Queen of Peace’ in Mpigi, Uganda, tot 2019 met de 
verbetering van het voortgezet onderwijs voor 
jongeren van Senior 1 tot 4. De Eshof gaat zich 
inzetten voor de bouw van een tweede gebouw om 
meer leslokalen te hebben en om een examenhal te 
realiseren. Inmiddels gaat de bouw voorspoedig en 
heeft de Eshof ook een sponsor gevonden om de 
inrichting van het gebouw te financieren. In de zomer 
van dit jaar gaat een diaconaal jongerenproject in 
Uganda de laatste hand leggen aan het gebouw en het 
openen voor gebruik. Het is een mooi voorbeeld om 
met gerichte investeringen een verschil te kunnen 
maken voor jongeren die nu een kans krijgen om zich 
verder te ontwikkelen. Help u mee om dit te 
realiseren? 
 
Bloemen  
De bloemen zijn bestemd voor Pim van Tent. Hij 
ondergaat een serie bestralingen, waarna hij op 20 



februari in Arnhem zal worden geopereerd aan een 
tumor in de blaas. We wensen hem van harte sterkte 
toe. 
 
Kaart 
Enkele dagen geleden heeft Wil Noest-Lensink haar 
heup gebroken en is daarvoor geopereerd. Ze is nu in 
Den Haag voor revalidatie; zo is ze dichter bij haar 
broer, die in Leidschendam woont. Het schijnt aardig 
goed met haar te gaan, ze loopt alweer achter een 
looprekje. Of ze daar blijft of dat ze enkel voor 
revalidatie is opgenomen, is niet bekend. Haar adres is 
Nolenshaghe afd. 2  kamer 5, Mgr. Nolenslaan 22, 
2555 XZ Den Haag. Met de kaart wensen we Wil van 
harte voorspoedig herstel toe. 
 
Foto expositie in de Veertigdagentijd 
Van 18 februari tot en met 1 april zal er in de Eshof 
een foto expositie te zien zijn, gemaakt door Lilianne 
Vloet. Lilianne fotografeerde een serie foto’s van vijf 
vrouwen die alle vijf iets hebben met geloof in een 
God. Eén van hen was haar schoonmoeder Elly 
Stomphorst, een andere Ellie Boot. Bij de 
fototentoonstelling hoort een boek, ‘Oh mijn God’, dat 
in het najaar van 2017 is uitgekomen. 
Aansluitend aan de kerkdienst van 18 februari, om 
ongeveer 11.30 uur, zal Lilianne de fototentoonstelling 
met een film en een persoonlijk verhaal openen. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
Symposium 'In de sporen van dr. Henk 
Vreekamp, maar ook verder. Literaire, 
historische, dogmatische benaderingen' 
Op woensdag 7 februari 2018 vindt een tweede 
symposium ter nagedachtenis van Henk Vreekamp 
plaats. Het wordt gehouden onder auspiciën van 
Protestantse Raad voor Kerk en Israël en het 
Overlegorgaan van Joden en Christenen.  
Henk Vreekamp was, van 1999-2002, 
beleidsmedewerker van de toenmalige Samen-op-
Wegkerken. Hij publiceerde o.a. een verantwoorde 
historische inleiding in de hervormde Israël-theologie. 
Hij hoopte dat het inzicht bij alle christenen zou 
doorbreken dat de kerk zonder Israël niet volgroeid 
kan zijn. 
Plaats: Synagoge Zwolle, 10.30 – 17.00 uur. 
Prijs: €20 inclusief lunch. 
Zie voor meer informatie en opgave:  
protestantsekerk.nl >actueel>agenda 
  
Taartenactie  
Voor uw speciale gelegenheid bakken wij de lekkerste 
taarten, zowel appeltaart, chocoladetaart, 
monchoutaart of kwarktaart.  
Per taart vragen wij 12,50 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@gmail.com of inleveren bij: 
Sandra Valkengoed. Korenbloemlaan 1. 
 
Agenda 
zo.5 feb.9.00u Pastorale Raad, Ridderspoor 12 
di.6 feb. 19.15u Catechisatie, de Eshof  
wo.7 feb. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
wo.7 feb. 20.00u Wijkteam 5, Dassenburcht 8 
zo.11feb. 9.00u Duurzaam leven in verbinding- 
wandelen Stoutenburgerpad Leusden 
 


