
 
Zondag 20 mei 2018 

 vijftigste Paasdag: Pinksteren 

 

De meeste 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 zingen we het 
lied: ‘Wij vieren vandaag het feest’ (t. Marijke de Bruijne, 
m. Chris van Bruggen; Zangen van zoeken en zien 737) 1x 
cantorij, 1x allen, dan 2x allen in canon 
 
 allen gaan staan 
Groet en drempelgebed 
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 Gezegend Gij 
 om de woorden die van U zijn uitgegaan 
 in deze wereld. 
allen Wij bidden U 
 om de inspiratie van uw Geest. 
vg Dat wij niet wanhopen 
 aan ooit vrede op aarde. 
allen Amen. 
 
 
Openingslied: ‘Kom laat ons deze dag’: lied 672, 1+2  
(t. Valentin Ernst Löscher, vert. Jan Wit, m. Johann 
Sebastian Bach) 
 
 allen gaan zitten 
Smeekgebed; elke strofe wordt besloten met: 
(Jan Pasveer; lied 367d) 
 
Gloria: ‘O heilige Geest, ons hoogste goed’: lied 302,4 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen. Daarna krijgen ze het licht mee 
en mogen naar de kinderdienst gaan. 
 
Antifoon bij de lezingen: ‘Halleluja! Adem van God…’: lied 
668 (t. naar Wijsheid 1,7, m. Leonard Sanderman, bij 
psalm 68) door de cantorij 
 
Lezing uit de Torah: Genesis 11,1-9 
 

Antifoon: ‘Halleluja! Adem van God…’: lied 668 (allen) 
 
Brieflezing: 1 Korintiërs 12,12-27 
 
Antifoon: ‘Halleluja! Adem van God…’: lied 668 (allen) 
 
Overweging 
 
Lied: ‘Wat altijd is geweest’: lied 689  
(t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 
 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Groet vanuit Mpigi door Philomena Namirembe 
 
Lied: ‘Yesu anjagala’ 

 
 
Voorbeden; de cantorij zet in met ‘Veni sancte Spiritus’ 
(lied 681; m. Jacques Berthier). Aan het eind besluiten we 
met datzelfde lied (ieder kan de partij zingen die bij 
hem/haar past): 
 
Aanhef van het tafelgebed 
vg De Heer zal bij u zijn! 
allen De Heer zal u bewaren!  
vg Verheft uw hart.  



allen Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
vg Laten wij danken de Levende God, 
allen Hij is het waard onze dank te 
 ontvangen! 
 
Tafelgebed, ingezet door de cantorij met: 
(t. J. van der Werf, m. W. Vogel; Van binnen uit p.33-35)  
 
vg In de nacht van de overlevering 
nam Jezus het brood, zegende God, brak het 
en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie; 
doe dit om mij te gedenken.” 
 
Ook nam hij de beker, zegende God 
en gaf hem zijn leerlingen met de woorden: 
“Drink allen hier uit; 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Blijf dit doen om mij te gedenken.” 
 
We bidden het 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. 
 
Terwijl het brood gebroken en de wijn ingeschonken wordt, 
zingen wij nogmaals ‘Veni sancte Spiritus’. 
 
Wij delen met elkaar brood en wijn. Linde reikt druivensap 
aan. In de overige bekers zit alcoholhoudende wijn. 
Tegen het einde van de maaltijd zingt de cantorij ‘Cantate 
Domino’ (Giuseppe Ottavio Pitoni) Nu komen ook de 
kinderen uit de oppas in ons midden. 
 

Cantate Domino canticum novum: laus eius in ecclesia 
sanctorum. Laetetur Israël in eo qui fecit eum: et filiae 
Sion exultent in rege suo. 
 
(Zing voor de Heer een nieuw lied, zing zijn lof in de 
heilige kerk. Dat Israël blij is om zijn maker en dat de 
dochters van Sion zich verheugen over hun Koning. Psalm 
149,1-2) 

allen gaan staan 
Slotlied: ‘Wie door de Geest is aangeraakt’ (t. Marijke de 
Bruijne, m. Chris van Bruggen; Aanwezig, oratorium voor 
Pinksteren) door de cantorij: 
 
 
Zegen 

Als beaming van de zegen zingen allen: “Wie door de 
Geest is aangeraakt” 
 
Tijdens de koffie kan wie dat wil informeel kennismaken 
met onze Oegandese gasten. Aansluitend aan de koffie 
zal Philomena in de kerkzaal het een en ander vertellen 
over de Queen of Peace Highschool in Mpigi. Iedereen is 
van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! 
 

Zondagsbrief 20 mei 2018 
 

Voorganger: ds Ellie Boot 
Organist: Erik van Veelen 
De cantorij onder leiding van Annahes Boezeman 
Ouderlingen:  Jan Hofman en Mart Geelhoed 
Diakenen: Wouda Bakker, Henry Westein en Jan van de 
Kuilen  
Zondagskind: Linde Beukers 
Lector: Ans Baas 
Koster: Jan Stomphorst 
Welkom: Céline Jumelet 
Geluid: Fokke van der Veer 
Kinderdienst: Bianca van den Burg 
Oppas: Gerdien Veld en Emma Carter 
Koffiedienst: Mineke Haverkamp en Wilma van de Kuilen 
In deze kerkdienst zijn Philomena Namirembe, haar 
echtgenoot John Sseruyange en zijn moeder Matilda 
Nabanja bij ons te gast. 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie; de tweede voor 
het Pastoraat. De kinderen mogen hun bijdrage doen in 
de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Pinksterzendingsweek; Versterk 
de kleine kerken in Bangladesh 
In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de 
armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh church 
care program ondersteunt de Baptist Church of 
Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei 
manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, 
alfabetiseringscursussen en Bijbelonderwijs voor 
volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. 
Daarnaast biedt de kerk vrouwen bĳvoorbeeld naailessen 
aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen 
verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan 
gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om 
trainingen te volgen zoals het verbouwen van groente of 
het verzorgen van koeien. Daarmee kunnen ze het 
gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de 
armoedegrens. Geef met Pinksteren aan de 
zendingscollecte van Kerk in Actie. 
 
Snuffelkraam 
Op de rommelmarkt van 26 mei kunt u nog één keer 
leuke dingen zoeken in de snuffelkraam. Wees erbij! 
 



Rommelmarkt 
Op zaterdag 26 mei zal van 09.00 tot 12.00 uur weer de 
jaarlijkse rommelmarkt worden gehouden in de Eshof. Uw 
spulletjes kunt u inleveren op donderdag 24 en vrijdag 25 
mei van 18.00 – 20.00 uur in de Eshof. 
 
10 juni: Free vertelt en zingt ‘Dichtbij’ 
Op zondag 10 juni om 15.00 uur vertelt en zingt Free het 
verhaal van Tobit. Aan de hand van gospel, pop en het 
Nederlandse lied vertelt Free van bijzondere mensen, 
bijzondere verhalen en bijzonder dichtbij. Na afloop 
heffen we met het elkaar het glas op het begin van de 
zomer. Van harte welkom!  
  
17 juni: Brunchdienst ‘Gebruik je talenten!’ 
Op 17 juni wordt er een brunchdienst georganiseerd, 
waarin de maaltijd op bijzondere manier gevierd wordt. 
Iedereen brengt iets te eten mee (voor zichzelf en iets 
meer om vanuit onze overvloed ook uit te delen aan de 
ander). Drinken en fruit wordt verzorgd door de Eshof. 
In de dienst zullen er zakjes met euro’s worden 
uitgedeeld. De bedoeling is deze euro’s te vermeerderen 
met behulp van talenten die jou zijn gegeven. (Zie het 
verhaal in Matteüs 25 over de talenten.) De opbrengst 
wordt in de dienst van 8 juli meegegeven aan de jongeren 
die naar Oeganda vertrekken. Mocht je er op 8 juli niet 
zijn om het zakje in te leveren, vanaf 17 juni zal er een 
speciale doos staan (bij de entree van de kerk) waar ze in 
geplaatst kunnen worden. U kunt ook een gift overmaken 
naar rekening NL93 RABO 03022124976 t.n.v. Diaconie de 
Eshof o.v.v. ‘Talenten voor Oeganda’. Voor meer 
informatie verwijzen we naar de Rondom van mei. 
 
Benefietshow 24 juni  - Queen of Peace Highschool 
Uganda  
Kom en geniet van een gezellige middag met 
uiteenlopende optredens: muziek, circus en meer! 
Optredens van o.a. Free, Aart de Gier, Tanya van 
Dasselaar, Circus Amersfoort, Uganda team. 
Voor uw financiële bijdrage zal er een collecte zijn. 
 
Kaart  
Rina Dijkstra-Bruning heeft een lastige operatie 
ondergegaan. Met de kaart die we tekenen wensen we 
haar sterkte en een voorspoedig herstel. 
 
Bloemen 
Max en Riet van Deuveren-Fles zijn op 24 mei 60 jaar 
getrouwd. Met de bloemen feliciteren we hen van harte 
met deze dag. 
 
Agenda 
wo. 23 mei, 20.00 uur: diaconie, de Eshof 
do. 24 mei, 20.00 uur: moderamen, de Eshof  
za. 26 mei, 9.00-12.00 uur: Rommelmarkt, de Eshof 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


