
Zondag 11 maart 2018 

 Zondag Laetare 
vierde van de veertig dagen 

 
Open dienst in de Eshof 

Paulusgemeenschap en Eshofgemeente 

 

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 

 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding 

luisteren we naar muziek. 
 allen gaan staan 
 
Opening: “Onze hulp in de Naam” (psalm 121,2; 
overige tekst Huub Oosterhuis; Verzameld 
Liedboek p.503) 
 
 allen gaan zitten 

 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met lied 301c, de laatste keer met canon  
(m. Ignace de Sutter) 
 
Gebedsstilte, die overgaat in het 
Gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 
 
Lied van deze Veertigdagentijd: “Ik zal er zijn voor 
jou” (t. Hanna Lam, m. Frits Mehrtens = lied 650) 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 

de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Jozua 4,19 – 
5,1.10-12 
 
Lied: “Altijd Aanwezige” (t. Simone Huisman, m. 
Tom Löwenthal; Zangen van zoeken en zien 523) 
 

Evangelielezing: Johannes 6,1-15 
 
Lied: “Het brood, het goede brood” (t. Willem 
Barnard, m. Luuk van der Vegt; Zingend Geloven 
II,81) cantorij: 
 
Uitleg en verkondiging 

 
Muziek 
 
Lied: “Het brood in de aarde gevonden”: lied 390 
(t. Huub Oosterhuis, m. Albert de Klerk)  
 
 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven. 

 

Tafelgebed 
vg  Vrede met u allen! 
allen  Vrede ook met u! 
vg Wees er bij met uw hart! 
allen  De Heer heeft ons hart. 
 
vg Als van levensbrood dat onze vragen stilt, 

zo leven wij van uw liefde 
in een wereld waarin zoveel tekort aan liefde is. 
Daarom is het uw Naam 
die wij hoog houden 
en die wij danken en zegenen:… 
 
Sanctus-benedictushymne: “Laten wij zingen…”: 
lied 404f (t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel) 

 
vg U zegenen wij om uw lieve zoon 
 die ons deze liefde in levenden lijve werd. 
 Hij is het,  
 die met ons het brood breekt en zegt: 
 dit ben Ik zelf, voor jullie, bij jullie, in jullie; 
 die de beker neemt en zegt: 

 dit ben Ik zelf, voor jullie, bij jullie, in jullie; 
 ontvang mij, 
 en laat mijn liefde in je doordringen. 
 
 Doe ons hem herkennen 
 in deze gaven van brood en wijn, 
 de Levende onder ons, tot wie wij bidden…. 

 
Voorbeden, besloten met het gezongen Onze 
Vader (orthodox) 
 
Vredegroet 
vg De vrede van de Levende zij altijd met u. 
allen En met uw geest. 
  
Wij geven elkaar een teken van vrede. 
 
Lied: “Zoals ik ben…”: lied 377 (t. Charlotte 
Elliott, vert. Gert Landman, m. Arthur Henry 
Brown) Intussen wordt het brood gebroken en de 
wijn ingeschonken.  
 

We delen brood en wijn. 
 
Tegen het einde van de maaltijd zingen we de 
overige verzen van lied 377. Intussen komen de 
kinderen uit de oppas in ons midden. 

allen gaan staan 
Zegen 

 
Beaming van de zegen = slotlied: “Wees blijde 
nu…”: lied 546 (t. Willem Barnard, m. Willem 
Vogel) allen: 
 
 

Zou u nog even willen gaan zitten? Diana legt uit 
hoe deze zondag in de Eshof er verder uitziet! 

 
 



Zondagsbrief 11 maart 2018 
Voorganger: ds Ellie Boot  
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderlingen: José van Dasselaar, Nel van Rietschoten 
Diakenen: Henry Westein, Jan van de Kuilen, Lien Vogel 
Cantorij o.l.v. Annahes Boezeman 
Lector: Irene de Vries 
Zondagskind: Iris Doornekamp 
Kinderdienst: Miranda van ’t Veer 
Oppas: Gerdien Veld en Anja Bouw 
Koster: Nico Peer 
Welkom: Céline Jumelet  
Koffie: Lies Lekkerkerker, Wil de Meij  
Geluid: Jan Vogel  
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie-40 dagen tijd; de 
tweede collecte is voor onderhoud van het gebouw. De 
kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte: Een nieuwe start 
De regio Karamoja in Noord-Oeganda heeft enorm te 
lijden onder de gevolgen van de burgeroorlog, 
terugkerende droogte en armoede. Moeders, vaders en 
kinderen zien geen uitzicht meer en trekken naar de 
hoofdstad Kampala. Daar belanden zij in een uitzichtloze 
situatie in sloppenwijken. Sommige gezinnen verlangen 
terug naar hun geboortestreek. Samen met lokale 
partners ondersteunt Kerk in Actie hen om weer terug te 
keren. Bij aankomst worden ze opgevangen door 
organisaties die in deze regio werken aan de 
ontwikkeling van Karamoja en aan de opvang van 
kwetsbare kinderen. Vervolgens ontvangen ze een 
startpakket met zaden en landbouwgereedschap om het 
gewone leven weer op te pakken. Dankzij dit 
gezinsinkomen kunnen kinderen weer naar school en 
later een vakopleiding volgen. Uw bijdrage is zeer 
welkom! 
 
Kaart 
We tekenen vanmorgen een kaart voor Anny Smink. Ze 
heeft ruim een week geleden een heupoperatie 
ondergaan. 
Een tweede kaart is voor Ria Kooistra-Timmer. Ria is in 
het Meander opgenomen met een scheur in de aorta. Die 
moet nu door veel rust genezen. 
Een derde kaart is voor Riek Menger. Ze is vanwege 
benauwdheid in het ziekenhuis opgenomen geweest en 
afgelopen vrijdag naar De Koperhorst verhuisd voor 
enkele weken revalidatie. 
We wensen hen alle drie voorspoedig herstel toe. 
 
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 van Valkengoed, Korenbloemlaan 1. 
 
Ruim de kast eens op 
…en breng armbanden, kettingen, kralen, sjaals, 
snuisterijen, borduursels of leuke keukenspulletjes, die 
een vergeten leven lijden, bij ons, zodat wij er in de 
Eshof en straks op de rommelmarkt of op Koningsdag 
een leuke snuffelkraam mee vol te kunnen hangen! Die 
mooie dingen kunt u dan weer kopen en zo krijgen zij 

een nieuw leven bij een nieuwe blije eigenaar. U zult 
versteld staan van de mooie dingen er nu al binnen zijn 
gekomen en die u voor gemiddeld €2,00 kunt kopen. De 
opbrengst is voor ons diaconale jongerenproject. 
De eerste snuffelkraam is op 22 april in de Eshof 
aansluitend aan de kerkdienst voor en door de 
Oegandagroep. 
Spulletjes brengen bij Willemien van Putten, Elzenlaan 
40, telefoon 2580950 of bij Ineke Aukema, Julianalaan 
74, telefoon 2535862.  
Het team: Jantien Fontein, Eef van den Hoorn, Ineke 
Aukema en Willemien van Putten 
 
Het zit ‘m in een klein hoekje  
In deze workshop ontdekken we het hoe en waarom van 
een aandachtshoekje. 
Wat stellen we ons voor bij een ‘aandachtshoekje’? Het 
woord geeft het zelf al aan: een hoekje dat de aandacht 
trekt en dat met aandacht wordt gemaakt. 
Het kan een hoekje zijn dat herinneringen en emoties 
oproept. Het verrassende is ook dat het geschikt is voor 
iedereen, jong en oud! 
Jullie zijn welkom om elkaar te verrijken en inspiratie op 
te doen voor het creëren van een bijzonder hoekje. Het 
gewone, alledaagse geven we een kleur… vertelt een 
verhaal… 
Leiding: Mieke van de Brug en Gerda van Vilsteren 
Donderdag 15 maart 2018, 20.00 – 22.00 uur 
 
Ouder worden en de verandering van de slaap 
Wanneer je ouder wordt, slaap je misschien anders dan 
in je jongere jaren. Psycholoog en slaapcoach Winni 
Hofman vertelt wat er verandert aan de slaap bij het 
ouder worden en waarom. Ze geeft tips die kunnen 
helpen om beter te slapen. Ook worden tijdens de lezing 
al wat oefeningen gedaan. Het is een afwisselende lezing 
waarbij je zeker niet in slaap valt. 
Vrijdag 16 maart, 19.30 – 21.30 uur, De Kopperhof 
 
Agenda 
ma. 12 mrt. 13.30u ‘Weg van leven’ (6), 
Lagebrinkerweg 9 
ma. 12 mrt. 20.00u Wijkteam 8, v. Lyndenlaan 13,  
di. 13 mrt. 13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
di. 13 mrt. 19.15u Catechisatie, de Eshof  
di. 13 mrt. 20.00u Wijkteam 6 Clauslaan 16 
wo. 14 mrt. 10.00u Overleg vespers, Julianalaan 55 
wo. 14 mrt. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 15 mrt. 20.00u Het zit ’m in een klein hoekje!                          
De Eshof 
vr. 16 mrt. 19.30u Sigma-lezing: ‘ouder worden en de 
verandering van de slaap’ – De Kopperhof, Sportweg 25 

 
 
 
 
 
 


