
 
Zondag 9 september 2018 

twaalfde van de zomer 
viering in de sfeer van Taizé; 

bevestiging van ambtsdragers 

 
Vooraf wordt het gezongen ‘Onze Vader’ geoefend. 
 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren 
we naar muziek. 
 allen gaan staan 
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 Gij wacht op ons 
 totdat wij opengaan voor U. 
allen Wij wachten op uw woord 
 dat ons ontvankelijk maakt. 
vg Stem ons af op uw stem, op uw stilte, 
allen spreek ons uw Zoon tegemoet, 
 Jezus, het woord van uw vrede. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Dit huis is een huis…’ (t. Margryt 
Poortstra, m. Tom Löwenthal; Nieuw LiedFonds) 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed door Anja en William Bouw; elke 
gebedsstrofe wordt besloten met: (Taizé) 
vz Kyrie eleison 
allen Kyrie eleison, Christe eleison 
 
Gloria: ‘Magnificat’ (Taizé) – eenmaal door FREE, 
driemaal in canon door allen: mensen op de verhoging 
& FREE-sopranen beginnen, mensen links in de kerkzaal 
(kant van de kansel) & FREE-mannen vallen eerst in, 
daarna de mensen rechts in de kerkzaal (kant van de 
ontmoetingsruimte) & FREE-alten. 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Psalmlezing, gezongen en gesproken: ‘Sterker dan angst 
is de liefde’ (naar psalm 54; t. Margryt Poortstra, m. 
Bram Stellingwerf; ‘Naar de psalmen’)  
 
Evangelielezing: Marcus 8,27 – 9,1 

 
Acclamatie: ‘Nothing can ever come’ (Taizé)  
(we zingen het lied driemaal) 
 
(Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, 
die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus; Rom. 8,38-
39) 
 
Overweging 
 
Stilte 
 
Lied: ‘El Senyor és la meva força’ (Taizé) 
eenmaal in het Catalaans, dan tweemaal in het 
Nederlands 

 
hernieuwde verbintenis van ambtsdragers; 

gebeden en gaven; 
maaltijd van de Heer 

 
We nemen afscheid van Jac van Hoeijen als ouderling en 
van Quirina Schipper, Jan van de Kuilen en Henry 
Westein als diaken. 
 
Geloofsbelijdenis: ‘In te confido’ (Taizé) (staande) 
FREE Jezus Christus, op U vertrouw ik. 
 Mijn verlangen gaat uit naar U, 
allen … 
FREE Heer, op U blijf ik steeds vertrouwen. 
allen … 
FREE Ik bouw altijd op U.  
allen Jezus Christus, 
FREE Heer, denk aan uw barmhartigheid. 
allen op U vertrouw ik. 
FREE Mijn ogen zijn steeds gericht op de Heer, 
allen Jezus Christus, 
FREE Hij zal mijn voet uit de strik bevrijden. 
allen  op U vertrouw ik. 
FREE Wie anders dan U heb ik in de hemel, 
allen Jezus Christus, 
FREE wie anders dan U wil ik hier op aarde. 
allen op U vertrouw ik. 
FREE Al vergaat mijn lichaam en mijn hart 
allen Jezus Christus, 
FREE de rots van mijn hart blijft God voor altijd. 
allen op U vertrouw ik. 

allen gaan zitten 
 
Vraag aan Anja en William Bouw en aan Nel van 
Rietschoten die een hernieuwde verbintenis aangaan 
Anja, William en Nel, willen jullie voor een nieuwe 
periode als diaken, diaken en ouderling aan deze 
gemeente verbonden worden en jullie gelofte 
vernieuwen? 
 
Antwoord van 

Jannetje Hendrika Bouw-Hendriksen 
Jannes Wilhelm Bouw 



Pieternella Adriana van Rietschoten-Stehouwer 
 
Zegen 
Wees gezegend in jullie arbeid 
in Christus’ gemeente. 
Laat zijn Geest jullie leiden, 
zodat jullie je werk 
met liefde en vreugde kunnen doen. 
Bewaar je vertrouwen in Hem 
die jullie bewaart op al je wegen. 
allen Amen. 

allen gaan staan 
Vraag aan de gemeente 
vg Gemeente, wilt u Anja, Nel en William bijstaan, 

hen omringen met uw meeleven en hen dragen 
met uw gebed? 

allen Ja, dat willen wij van harte. 
 
Lied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’: lied 416 

allen gaan zitten 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Aanhef van het tafelgebed 
vg  Vrede met u allen! 
allen  Vrede ook met u! 
vg Wees er bij met uw hart! 
allen  De Heer heeft ons hart. 
 
Tafelgebed: ‘Wij danken U, Vader’: lied 402b 
(bew. Sytze de Vries, m. Willem Vogel) 
 
vg 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. 
 
Hierop volgen de gesproken voorbeden (met Nel van 
Rietschoten) die tenslotte worden besloten met: ‘Zie uit 
naar God’ (Taizé ) (met herhaling): 
 
Stil gebed (enkele minuten) 
  
allen (gezongen Onze Vader – Taizé) 
 
 
 
We delen brood en wijn, terwijl we zingen: ‘Zie uit naar 
God’; Iris zal het druivensap aanreiken. 
Tegen het einde van de maaltijd komen de kinderen uit 
de oppas in ons midden. 
 
Slotlied: ‘Hij die gesproken heeft…’: lied 362, 1+2 staande 
 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: vers 3 van lied 362 

 

Zondagsbrief 9 september  2018 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Rudi Coppoolse 
Fluitist: Annemieke Huurdeman 
Koor: FREE! onder leiding van Lodewijk de Vries 
Ouderlingen:  Mart Geelhoed en Jac van Hoeijen 
Diaken: Henry Westein, Wouda Bakker en William 
Bouw 
Zondagskind: Iris Doornekamp 
Lector: Ans Baas 
Koster: Jan Haverkamp 
Welkom: Ad en Nia Ritmeester 
Geluid: Fokke van der Veer 
Kinderdienst: Vera Vizee 
Oppas: Ilse Heining en Emma Carter 
Koffiedienst: Ans Baas en Netty Buitink 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Eigen Diaconie en de 
tweede voor het Pastoraat. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Eigen Diaconie 
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving die 
het financieel moeilijk hebben. De Diaconie probeert 
deze mensen verder te helpen. het NDB.  
 
FREE! En liederen uit Taizé 
We zingen in deze viering met het koor FREE! 
verschillende liederen uit de oecumenische 
kloostergemeenschap van Taizé. Daar is het gebruikelijk 
dat het koor blijft zitten tijdens het zingen; dat zal 
daarom ook tijdens deze kerkdienst het geval zijn. 
Het karakter van de liederen is melodieus en 
eenvoudig. Door ze te herhalen, kan een sfeer ontstaan 
van rust en meditatie. 
 
Hernieuwde verbintenis en meer 
Anja en William Bouw en Nel van Rietschoten zullen 
vanmorgen een hernieuwde verbintenis als 
ambtsdrager aangaan. Quirina Schipper, Jan van de 
Kuilen en Henry Westein gaan evenals Wiegert van den 
Hoorn een nieuwe functie vervullen: ze worden 
diaconaal rentmeester. Marjan van Wageningen heeft, 
na twaalf jaar in het college van kerkrentmeesters, 
besloten kerkrentmeester te blijven. 
We zijn hier heel blij mee! 
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Ype Schreiber, die geruime 
tijd in het ziekenhuis doorbracht. Hij is nu weer thuis en 
we hopen dat hij daar met de nodige aanpassingen en 
medicatie een goede tijd tegemoet gaat.  
 
Een tweede kaart is er voor Bram en Rennie van Gent. 
Ze zijn beiden altijd zeer actief geweest, maar allebei 



tobben ze momenteel met hun gezondheid. We 
wensen hun sterkte bij het zoeken naar een goede 
balans en plezier in het leven. 
  
Bloemen 
De bloemen gaan vandaag naar Dieuwke Jansma. Zij 
hoopt op 13 september 100 jaar te worden. We 
feliciteren haar van harte met deze blijde gebeurtenis.  
 
Startzondag 
Het thema van de startzondag die we samen met onze 
buren van de St. Paulusgemeenschap zullen houden op 
23 september luidt: ‘EEN GOED GESPREK…..’ Het 
programma duurt tot ongeveer 13.30 uur. Centraal zal 
staan een persoonlijke terugblik met beelden van de 
Oegandagangers en een vooruitblik op de reis naar 
Oeganda ‘voor alle leeftijden’.  In het 
septembernummer van Rondom vindt u alles over het 
programma.  
We hopen dat u allemaal blijft!! 
 
Tienermusical 
Vanaf 14 september gaat een groep van zo’n 20 
enthousiaste tieners elke vrijdagavond om 19.00 uur  
aan de slag om een musical in te studeren, die in 
februari 2019 zal worden opgevoerd. Ook interesse? 
Kom de 14e even langs! 
 
Activiteitenmiddagen 
Vanaf woensdag  12 september gaan de 
activiteitenmiddagen weer van start. Om de week bent 
u op woensdag van harte welkom tussen 13.30 en 
16.00 uur in de Eshof om te schilderen, te tekenen, te 
breien of een spelletje te doen. Gewoon een kop koffie 
of thee drinken en een praatje maken kan natuurlijk 
ook. Altijd gezellig! 
 
Theatervoorstelling Alzh ... enzo... 
De kans dat je iemand met dementie in je omgeving 
hebt of krijgt, is vrij groot. De impact die deze 
hersenziekte heeft op patiënten en hun omgeving is 
enorm. Hierover zal op 24 september Kees van der 
Zwaard de ontroerende, mooie en liefdevolle 
solovoorstelling ‘Alzh…enzo…’ opvoeren. Hij doet dat 
aan de hand van verhalen en liedjes over zijn oom Kees 
en tante Marie. 
In Nijkerk werken Sigma Nijkerk, Alzheimer Café Nijkerk 
en de commissie Vorming en Toerusting Nijkerk samen 
om dit evenement mogelijk te maken.  
De theatervoorstelling Alzh...enzo... wordt op maandag 
24 september opgevoerd in de Vredeskerk, in Nijkerk; 
de entree is gratis. Meer informatie is verkrijgbaar bij  
Sigma Nijkerk, Frieswijkstraat 99, Nijkerk, 033-2474830, 
info@sigma-nijkerk.nl en www.sigma-nijkerk.nl en bij 
Vorming en Toerusting Nijkerk, 033-245699 
 

 

Kirstin Siteur met Edukans World Teacher naar Ghana 
In oktober gaat ons gemeentelid Kirstin Siteur naar 
Ghana om daar belangeloos twee weken les te geven 
en zelf te leren van de Ghanese docenten. Wij kunnen 
het onderwijs in Ghana steunen door een donatie te 
doen via https://kirstin-siteur.inactievooredukans.nl/ 
 
Agenda 
ma. 10 september, 10.00 uur: Instructie Basiscatechese, 
’t Viertel 1 
di. 11 september, 20.00 uur: LWO, Wildforsterweg 23, 
Putten 
wo. 12 september, 13.30 uur: Activiteitenmiddag 
wo. 12 september, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de 
Eshof 
do. 13 september, 20.00 uur: Diaconie, de Eshof 
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