
 
Zondag 11 februari 2018 

 zesde na Epifanie 

 
Mededelingen 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding 
luisteren we naar muziek. 
 allen gaan staan 
 
vg  Omdat JIJ ons begin en einde bent 
allen noemen wij JOU Leven 

vg Omdat JIJ meer bent dan wij ons kunnen 
voorstellen 

allen noemen wij JOU Licht 
vg Omdat JIJ altijd en overal bij ons bent 
allen noemen wij JOU Liefde 
vg In ons samenzijn vieren wij dat Licht en 

Liefde aan ons bestaan. 

 Deze vlam van hoop doet ons leven  
 geeft ons moed om in de wereld 
 mensen naar JOUW beeld te zijn. 
allen Amen. 
 

Openingslied: “Dit is een morgen als ooit de 
eerste”: lied 216: 1,2 en 3 
 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) 

 
 

Filmpje: Hugs for Peace  
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed om licht 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 
licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Met de kinderen zingen wij: ’God, soms is het 
donker’ lied 854 
 
Lezing uit “Beeldspraak”: De genezing van 
Naäman 
 
Lied: ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’,  
lied 816:1,2,3 en 4 
 
Lezing uit “Beeldspraak” : De genezing van 
Naäman 
Filmpje: Ik Zoek Alleen Mezelf 
 

Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Neem mij aan zoals ik ben’, lied 833 Wij 

zingen dit drie keer 

 
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, 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: ‘Vervuld van uw zegen’, lied 425 
                  staande 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de 
oppas in ons midden. 
 
Zegen 
allen (431b) 
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Collecten 

De eerste collecte is voor de eigen diaconie; 
de tweede collecte is voor de eredienst. De 
kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos 
voor Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte:  
Een collecte voor mensen uit onze directe 
omgeving die het financieel moeilijk hebben.    
Dit kan komen doordat ze hun werk hebben 
verloren of onverwacht voor (te grote) uitgaven 
staan waardoor mensen of gezinnen aan het 
einde van de maand hun vaste lasten niet meer 
kunnen betalen. Voor deze mensen staat de 
Diaconie hen bij en probeert ze verder te helpen. 

Niet alleen financieel maar ook om ze wegwijs   
te maken in de mogelijkheden van hulp die 
geboden kan worden via het Nijkerks Diaconaal 
Beraad . Uw bijdrage hiervoor is zeer gewenst 
 

Bloemen  
De bloemen zijn bestemd voor Rie Lensen. Zij 
heeft onlangs haar heup gebroken en wordt nu  

in Woonzorgcentrum De Pol verzorgd.(Vetkamp 
85 3862 JN Nijkerk) Wij wensen haar van harte 
beterschap. 
 
Kaart 
Wij tekenen vanmorgen een kaart voor Truus 
van Leeuwen (Secretaris Boerhoutweg 11 8071 
HT  Nunspeet) Sinds anderhalf jaar wordt Truus 
in Nunspeet verzorgd. Zij is 17 februari a.s. jarig 
en via de kaart feliciteren wij haar van harte met 
haar 92e verjaardag. 
 

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. 
 
Verkoop artikelen Activiteitengroep 
De activiteitengroep is één keer in de twee 
weken actief met het maken van diverse 
producten. Zij willen graag na de kerkdienst van 
18 februari verkoop houden van die gemaakte 
producten. Tussen kerkdienst en opening 
fototentoonstelling kunt u de producten van de 
activiteitengroep bekijken en kopen 

U kunt daarna wat langer blijven om de foto’s 
van Lilianne Voet te bekijken.. 

Het zal u niet verbazen dat er winterspullen bij 
zijn en die komen deze dagen goed van pas! 

De opbrengst is bedoeld voor het goede doel: de 

diaconie én voor het in stand houden van onze 
eigen kerk. 

De ZWO is blij met alle toezeggingen die de afgelopen 
week zijn opgehaald binnen onze gemeenschap. Het 
bedrag is €16.400,-. Een mooi bedrag waarmee we 
onze medemens buiten de Nederlandse grenzen 
kunnen steunen. Het gaat voor het komende jaar voor 
het grootste deel naar Uganda, Queen of Peace 
Highschool. Het wordt besteed aan de bouw van de 
examenhal en extra leslokalen. Het geld zal ook 
besteed worden aan projecten van Kerk in Actie en 
andere nader te bestemmen doelen. Het diaconaal 
project heeft inmiddels ook een sponsor gevonden 
voor de inrichting van de examenhal en het school 
laboratorium! Het staat nu zo gepland dat de jongeren 
deze zomer in Uganda aanwezig zijn bij de opening 
van het gebouw. 

Taartenactie  
Voor uw speciale gelegenheid bakken wij de lekkerste 
taarten, zowel appeltaart, choco-ladetaart, 
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. 

 
Voltooid leven? 
Op dinsdagavond 13 februari zullen Rob van de 
Wijgerd en  ds. Els van der Wal spreken over ‘voltooid 
leven’. De vraag wat een voltooid leven is, staat volop 
in de belangstelling en maakt deel uit van het politieke 
debat. Huisarts Rob van de Wijgerd en predikant Els 
van der Wal zullen vanuit medische en theologische 
invalshoeken nader op deze vraag ingaan en op de 
vraag hoe we als mens of als samenleving in deze tijd 
(zouden moeten) omgaan met leven en dood. De 
avond is vrij toegankelijk en begint om 20.00 uur. 
Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor koffie en thee. 
Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten 
wordt gevraagd.   
Er is voldoende parkeergelegenheid bij het Witte 
Kerkje, Amersfoortseweg 47, Huis Ter Heide. 

 
 

Agenda 
di.13 feb. Activiteitengroep, de Eshof 
di.13 feb. 19.15u Catechisatie, de Eshof  
wo.14 feb. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
do.15 feb. 20.00u Moderamen, de Eshof 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 


