
 
Zondag 22 april 2018 

  vierde zondag van Pasen; 
in samenwerking met de Oegandagroep 

 

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 

nel.stoffelsen@kpnmail.nl 

 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren we 
naar muziek. 
 allen gaan staan 
Groet 
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. 
 
Gebed op de drempel: “Gij die uw gemeente bijeenroept” 
(t. Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal; Verzameld 
Liedboek 638) 
 allen gaan zitten 
Smeekgebed; elke strofe wordt besloten met: 
(Jan Pasveer; lied 367d) 
 
Gloria: “Masithi Amen”: lied 872 
1x cantorij, 2x allen 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen. Daarna krijgen ze het licht mee 
en mogen naar de kinderdienst gaan. 
 
Gezongen Schrift: “Alle dagen van mijn leven” – naar 
psalm 23 (t. Margryt Poortstra, m. Bram Stellingwerf; 
‘Naar de psalmen’) 
 
Evangelielezing: Johannes 10,11-16 
 
Acclamatie: “Yesu anjagala” (de cantorij zingt de 
Lugandese tekst, allen zingen de Engelse tekst) 

 
 

 
 
Overweging 
Onderdeel van de overweging zijn de verhalen van twee 
Oegandagangers. 
 
Muziek 
 
Lied: “Overal zijt Gij” (t. Huub Oosterhuis, m. Antoine 
Oomen; Zangen van zoeken en zien 116) 
1 cantorij, 2 en 3 allen 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven; intussen zingt de cantorij: 
“Beesiimye abawereza Mukama”: 

Beesiimye abawereza Mukama muggulu eyo  
mirembe myereere 
Beesiimye abatoola ku byabwe ne bawa Mukama 
mirembe myereere 

(Vertaling: ‘Gelukkig zijn zij die God dienen’ 
en vermoedelijk nog een andere zaligspreking) 
 
Act door de Oegandagroep 
 
Voorbeden; de cantorij zet in met “Laat onze woorden 
stijgen voor uw gezicht als wierook; zie in ons het 
verlangen een mens te zijn van U. Kom, adem ons open”; 
als beaming van elke gebedsstrofe zingen allen telkens 

(t. Sieds Prins, m. Tom Löwenthal) 
 
Stil gebed; Onze Vader: 
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: “Ga mee met ons” (t. Jan van Opbergen, m. William 
Henry Monk; Geroepen om te zingen 241) 
Intussen komen de kinderen uit de oppas terug in ons 
midden.  
 
Zegen 
allen: lied 431b 
 

Zondagsbrief 22 april  2018 
Voorganger: ds Ellie Boot 
Organist: Skip van Rooij 
De cantorij onder leiding van Annahes Boezeman 
Ouderlingen: Mart Geelhoed en Jan Beitler  
Diaken: Lien Vogel 
Zondagskind: Sarah van der Geer 
Lector: Vera Lubbers 
Koster: Hans van den Berg 
Welkom: Lieske Duim 
Geluid: Jan Vogel 
Kinderdienst: Vera Vizee 
Oppas: Yvonne de Gier en Ina van Os 
Koffiedienst: Anjo en Tom van Noord 
Aan deze kerkdienst werken de jongeren mee van het 
diaconaal project Queen of Peace Oeganda. 
 
Collecten 
De eerste collecte is  voor het jongerenproject Oeganda. 
De tweede voor de cantorij. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Jongerenproject Oeganda 
Nog maar drie maanden en dan vertrekken de jongeren 
en begeleiders van het diaconaal jongerenproject naar 
Oeganda. De ZWO van de Eshof ondersteunt de Queen of 
Peace Highschool in Mpigi tot 2019. Doel is 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 voor 
de realisatie van een examenhal. De bouw in Oeganda 
verloopt volgens planning en tijdens het verblijf van de 
jongeren op het project hopen ze samen de laatste hand 
te leggen aan de examenhal. Samen met de mensen in 
Oeganda zal het gebouw feestelijk worden geopend. Uw 
bijdrage wordt besteed aan de realisatie en de 
openstelling van het gebouw. 
 
Ruim de kast eens op – Het kan nog… 
…en breng armbanden, kettingen, kralen, sjaals, 
snuisterijen, borduursels of leuke keukenspulletjes, die 

een vergeten leven lijden, bij ons, zodat wij er binnenkort 
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. Er zijn ook 
mooie handwerken te koop, speciaal voor dit doel 
gemaakt door Greet Luth.  
Doe eens gek en koop 5 dingen voor € 10,00. Dit alles is 
om onze jeugd te helpen om hun Oegandadroom uit te 
laten komen. Loop ons dus niet zomaar voorbij. 
De eerste snuffelkraam is vandaag in de Eshof na de 
kerkdienst. 
De tweede snuffelkraam is op Koningsdag op de 
Wiekslag. Daarna kunt u ons nog vinden op de 
rommelmarkt op 26 mei in de Eshof. 
Het team: Jantien Fontein, Eef van den Hoorn, Ineke 
Aukema, Annie Hanse en Willemien van Putten 
 
Schilderijenverkoop 
Ook kunt u vandaag na de dienst mooie schilderijen 
kopen, gemaakt door de getalenteerde vader van Mieke 
van Vliet- Hogervorst, die hij voor de Oeganda-actie ter 
beschikking heeft gesteld. Deze expositie is tevens te zien 
op koningsdag 27 april vanaf 10 uur in de Eshof. In de 
Rondom van april leest u meer over Peter Hogervorst, de 
vader van Mieke en waar zijn passie voor schilderen en 
zijn bevlogenheid met het werk in Oeganda vandaan 
komen.  De volledige opbrengst komt ten goede aan de 
werkvakantie van het team Queen of Peace Oeganda. 
 
Verhalen uit Oeganda 
In verband met de grote belangstelling is vanaf vandaag 
de tweede druk van het boek van Mieke van Vliet,  ‘Awo 
olwatuuka, verhalen over ons tropenleven in Uganda’, 
weer verkrijgbaar tegen de kostprijs van 10,- per stuk. 
Van elk verkocht boek wordt  €2 gedoneerd aan het 
Queen of Peace-project in Oeganda. De verkoop van de 
boeken loopt via Mieke: tel. 06 52382929, e-mail 
miekehogervorst@hotmail.com. 
 
Afwezigheid 
Van 30 april tot en met 7 mei is Ellie Boot mee met de 
oecumenische reis naar Ierland. Ds Mieke Groen van De 
Glind zal haar in deze week zo nodig vervangen. Het 
contact met Mieke kan het beste lopen via scriba Jan 
Hofman: tel. 2572459, e-mail jjw.hofman@kpnplanet.nl. 
 
Agenda 
ma. 23 april, 20.00 uur: Vergadering Kinderdienst, de 
Eshof 
wo. 25 april, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
wo. 25 april, 13.30 uur: Activiteitengroep, de Eshof 
ma. 30 april t/m ma. 7 mei: oecumenische reis naar 
Ierland 


