
 
Zondag 18 maart 2018 

 vijfde van de veertig dagen 

 

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 

 
Bij de ingang wordt u welkom geheten door Robert 
van Bloemendaal, Anne Doornekamp en Nikita 
Steenbeek. 
 
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 (m. Ignace de Sutter) met Femke 
 
Gebedsstilte, die overgaat in het 
Gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 
 

Getuigschrift voor de kinderen van de 
basiscatechese: Liselotte Waslander, Sanneke 
Beukers, Joran Witteveen, Emma Carter, Bénine 
van der Veen, Nikita Steenbeek, Floor Boezeman 
en Femke van de Kamp. 

 
Lied van deze Veertigdagentijd: “Ik zal er zijn voor 
jou” (t. Hanna Lam, m. Frits Mehrtens = lied 650) 
 
Gesprek met de kinderen (tot en met 10 jaar); 
daarna mogen ze naar de kinderdienst gaan. 
 
Lied: “Wil je opstaan en mij volgen?” (t. John L. 
Bell en Graham Maule, vert. Gert Lubberts, m. 
Schotse volksmelodie) 
 
Evangelielezing: Johannes 12,20-26 (Bijbel in 
Gewone Taal) door Emma 

 
20Er waren ook niet-joden naar Jeruzalem gekomen 
om God te vereren op het Paasfeest. 21Zij gingen 
naar Filippus toe, die uit Betsaïda in Galilea kwam. 

Ze vroegen aan Filippus of ze Jezus konden 

ontmoeten. 22Filippus ging eerst naar Andreas, en 
zij gingen daarna samen naar Jezus om dat aan 
hem te vragen. 
23Jezus zei: ‘Het moment is gekomen dat de 
Mensenzoon zijn plaats in de hemel naast God zal 
krijgen. 24Luister heel goed naar mijn woorden: 
Een graankorrel die in de aarde gezaaid wordt, 

moet sterven. Zolang hij niet sterft, gebeurt er 
niets. Maar als hij sterft, levert hij veel nieuwe 
korrels op. 25Bedenk daarom: Als je je leven het 
allerbelangrijkste vindt, dan zul je het voor altijd 
verliezen. Maar als je bereid bent om je leven op 
aarde op te geven, dan zul je het eeuwige leven 
krijgen. 
26Als je mij wilt dienen, volg mij dan. Mijn dienaren 

zullen zijn waar ik ben. Als je mij dient, zul je eer 
krijgen van de Vader.’ 
 
Lied: vervolg van “Wil je opstaan en mij volgen?” 
 
3/4. Wil je gids zijn voor de blinde  
die je smeekt: ‘Help mij!’  

Wil je vechten voor een kind,  
gevangen en onvrij?  
Wil je geven wat je hebt,  
dat de wereld zich herschept  
en mijn leven wordt gewekt  
in jou en jij in Mij? 
 

5. Heer van liefde en van licht, 
vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, 
en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, 
uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta 
in U en Gij in mij. 
 
Inleiding op de schilderijen die de kinderen van de 
basiscatechese hebben gemaakt – en aandacht 
voor een bijzonder bordje 
 
Verhaal: “de mier en de graankorrel” (Leonardo da 
Vinci) door Liselotte 

 
Muziek 
 
Lied: “De rugzak vol…” – basiscatecheselied 
(‘Basiscatechese’ deel 6; t. Gerard van Midden, m. 
Gerard van Amstel) 
 

gebeden en gaven 
 
In gedachtenis: Roelof de Langen 
1 mei 1926 – 7 maart 2018 
 
Voorbeden (samen met Floor en Sanneke), steeds 
besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: (lied 368d) 
 
Gezongen Onze Vader (orthodox) 
 



De kinderen komen terug uit de kinderdienst en de 

oppas. Inzameling van de gaven door Anne, Joran 
en Bénine (en twee ambtsdragers) 
 
Slotlied: “Wil je wel geloven dat het groeien gaat”: 
lied 923 staande 
 
Zegen 

 
allen (lied 431b) 
 
Na afloop van de kerkdienst wordt het bordje ‘Wij 
zijn een groene kerk’ door de basiscatechisanten 
buiten aan de muur van de Eshof bevestigd. 

 
De basiscatechisanten sluiten de 

basiscatechese af met een lunch in de Eshof 
en een uitje naar… verrassing! 

Aan het eind van de middag komen ze weer 
thuis. 
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Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie 40 dagen 
tijd; de tweede collecte is voor muziek en liturgie. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos 
voor Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte: Kerk in Actie: 
Traumaverwerking en bestrijden van geweld 
tegen vrouwen 
Door de jarenlange oorlog in Noord-Oeganda zijn 
veel vrouwen en mannen getraumatiseerd. Vooral 
mannen vluchten in drankgebruik en vrouwen 
krijgen te maken met huiselijk geweld. Kinderen in 
gezinnen hebben zwaar te lijden onder deze 

omstandigheden. Medewerkers van Mothers’ Union 
gaan naar de dorpen en geven speciale cursussen 
aan vrouwen op het gebied van traumaverwerking 
en relatietherapie. Mothers’ Union biedt deze 
cursussen aan vrouwen en hun mannen aan, 

waardoor zij leren respectvol met elkaar om te 

gaan. 
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor de kinderen en 
kleinkinderen (en hun partners) van Roel de 
Langen. Roel overleed op woensdag 7 maart en is 
afgelopen woensdag 14 maart begraven. We 

wensen hen sterkte toe. 
Een tweede kaart is bestemd voor Joke 
Stellingwerf-Kortland. Na lang tobben met haar 
rechterknie heeft ze de afgelopen week een 
nieuwe knie gekregen. We wensen haar 
voorspoedig herstel. 
 
Basiscatechese 

De twee jaar basiscatechese waren niet mogelijk 
geweest zonder vier gemeenteleden die de groep 
kinderen met liefde en betrokkenheid hebben 
gecoacht. Dat zijn Petra Floor, Lieske Duim, 
Anneke Waslander en Anje Boswijk. Heel veel dank 
aan jullie alle vier! 
In september hopen we met een nieuwe groep te 

starten. Kinderen die nu in groep vijf en zes zitten, 
zullen daarvoor tegen de zomer een uitnodiging 
krijgen. We hebben voor deze groep nieuwe 
catecheten en een nieuwe coördinator nodig. 
Gerwin Duine geeft het goede voorbeeld, hij doet 
mee! Wie nog meer…? Laat het ons weten! 
 

Palmpaasstokken 
Na Palmpasen 2017 zijn nog niet alle houten 
kruisen teruggekeerd naar de Eshof. Heb je nog 
een kruis thuis? Neem het volgende week zondag 
mee! Of breng het vóór zondag bij Petra Floor, 
Koolmeeslaan 14. Dan mag je hem volgende week 
zondag weer versieren! 

 
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. 



 

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 Koningsdag en op de 
rommelmarkt een leuke snuffelkraam mee vol 
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 die er nu al binnen zijn gekomen en 
die u voor gemiddeld €2,00 kunt kopen. Ook zullen 
er mooie schilderijen te koop zijn, gemaakt door de 
getalenteerde vader van Mieke van Vliet-
Hogervorst, die hij voor de Oeganda-actie ter 
beschikking heeft gesteld. De opbrengst is voor 

ons eigen diaconale jongeren project. 
De eerste snuffelkraam is op 22 april in de Eshof 
na de kerkdienst voor en door de Oegandagroep. 
De tweede snuffelkraam is op Koningsdag. Daarna 
kunt u ons nog vinden op de rommelmarkt. 
Spulletjes brengen bij Willemien van Putten, 
Elzenlaan 40, telefoon 2580950, e-mail 

willemien@vputten.com of bij Ineke Aukema, 
Julianalaan 74, telefoon 2535862, e-mail 
aukepaul@hotmail.com. 
Het team: Jantien Fontein, Eef van den Hoorn, 
Ineke Aukema en Willemien van Putten 
 
Filosofie van de Stoa 

Op 20 maart komt de classica Jacolien Kleinendorst 
in het Witte Kerkje vertellen over de filosofie van 
de Stoa. De Stoa is een filosofische stroming uit de 
derde eeuw v. Chr. met een heel praktische inslag. 
Een invloedrijke stroming, die niet alleen Romeinen 
aansprak maar ook de eerste christenen. Er was 
zelfs een fictieve briefwisseling tussen Paulus en de 
stoïsche filosoof Seneca. De vraag die men zich 
stelde, was: hoe kun je een goed en gelukkig leven 
leiden, zowel voor jezelf als voor anderen, 
ongeacht wat dat leven brengt? Aan de hand van 
geschriften van bekende Romeinen kan worden 
ervaren hoe actueel deze filosofie voor ons mensen 
van de eenentwintigste eeuw nog is. 
De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur 

bent u welkom voor koffie en thee. De toegang is 
gratis, een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van 
de onkosten wordt gevraagd. Er is voldoende 
parkeergelegenheid bij het Witte Kerkje 
(Amersfoortseweg 47, Huis ter Heide). 
 
Agenda 

ma.19 mrt.9.00u Pastorale Raad, Julianalaan 53 
ma.19 mrt. 20.00u Informatieavond oecumenische 
reis naar Ierland, de Eshof 
wo.21 mrt. 19.30u Doopgesprek, Nijkerk 
wo.21 mrt. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
vrijdag 23 maart t/m zondag 25 maart 
Kloosterweekend - Clarissen in Megen 
 
woensdag 21 maart Filmcafé Katharina Luther  
gaat niet door. I.v.m. de verkiezingen kan er in de 
Kopperhof geen film worden vertoond.   

 

 


