
Zondag 23 september 2018 
Startzondag 

en Vredeszondag 
 

Een goed gesprek 
 

St. Paulusgeloofsgemeenschap en 
Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ 

Hoevelaken 
 

Orgelspel 
Stil gebed; we luisteren intussen 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 Hemel en aarde maakt Hij. 
vg Trouw is Hij de tijden door. 
allen Nooit laat Hij los waar Hij begint. 
vg Goede God, 
 zie ons staan 
 hier aanwezig 
 op de drempel van uw huis, 
 stamelend en zoekend naar woorden: 
 uw mensen. 
allen Vervul ons met uw Geest 
 zodat wij, uw mensen, 
 de weg van vrede gaan. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Die de aarde boetseerde’ (t. Huub 
Oosterhuis, m. Tom Löwenthal; Verzameld Liedboek 
p.696-697) 1 cnt, 2 (vanaf ‘die niet heeft gesproken’) en 3 
allen 

allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, besloten met de kyrie- en gloriahymne 
(t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel; Liedboek 299e) 
I = cantorij/koor, II = allen 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Uitreiken van liedboeken aan kinderen die naar groep 4 
zijn gegaan: Milou van Rootselaar; Anne van de Kamp; 
Eden Duine; Jelijn Beukers; Dion Heining; Tijmen de Vries; 
Jessie Groen; Sem van Sloten; Ise van Veelen. En er is een 
liedboek voor Ises oudere zus Fay. 
Als ze een liedboek hebben, zingen we met hen samen lied 
224: ‘Elke dag vertelt over God de Heer’ (t. Bette Westera 
en Mies Westera-Franke, m. volkslied). Eenmaal allen 
samen. Daarna tweemaal in tweestemmige canon: 
kinderen & vrouwen beginnen, mannen vallen in. 
 
Hierna mogen alle kinderen naar de kinderdienst gaan. 
 

Lezing uit de Torah: Deuteronomium 13,2-6 
 
Gezongen en gesproken schriftlezing: Psalm 139  
(t. Margryt Poortstra, m. Bram Stellingwerf) 
antifoon, eerste keer door koor en cantorij 

 
Evangelielezing: Markus 9,30-37 
 
Acclamatie: ‘Blinde ogen’ (t. Huub Oosterhuis, m. Tom 
Löwenthal; Verzameld Liedboek p.568) 1x cnt, 1x allen 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: ‘Komen ooit voeten gevleugeld…’ (t. Huub 
Oosterhuis, m. Freylinghausen 1741; Gezangen voor 
Liturgie 484) 1 cnt/koor, 2+3 allen 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Verhaal uit Oeganda door Annika van Oosterom. 
 
Inzameling van de gaven. Onder de inzameling zingen de 
jongeren die naar Oeganda zijn geweest ‘Yesu anjagala’: 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
… gebedsstilte … 
vg Zo bidden wij: 
allen Wek in ons uw diepe verlangen naar vrede. 
 
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. 

 
Vredegroet 
vg De vrede van de Eeuwige zij altijd met u. 
allen En met uw geest. 
vg Geven we elkaar een teken van vrede. 
 
Aansluitend aan de vredegroet zingen we: ‘Dona nobis 
pacem’. Onder de vredegroet worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald.  
1x allen, dan 2x in canon: alle mannen beginnen, de alten 
en vrouwen in de kuil vallen in, daarna de sopranen en de 
vrouwen op de verhoging. 
 
Zegen 
 
Slotlied: ‘Ga met ons mee op onze wegen’  



(t. Henk Jongerius, m. Chris van Bruggen; Zangen van 
zoeken en zien, 32) 1 allen:  
 

Zou u na afloop van de dienst nog even 
willen gaan zitten voor een toelichting op 

het programma van de startzondag? 
We hopen dat u allemaal blijft. 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
 

Programma van de startzondag 
23 september 2018 

 
11.15 Koffie, thee en limonade – bij mooi weer buiten, 

anders in de hal en bij de bar. 
 Start van de activiteiten voor de kinderen – in één 

van de zalen. 
 
11.30 … ofwel bij het luiden van de bel bent u van harte 

uitgenodigd voor het plenaire programma met:  
- presentatie diaconale reis naar Oeganda 
- start van de reis voor alle leeftijden naar 
Oeganda 
- kennismaking met elkaar 
- verkoop Oegandaproducten 

  
12.30 Gezamenlijke lunch – kerkzaal en 

ontmoetingsruimte en eventueel buiten. 
 Voorafgaande aan de lunch zingen we enkele 

liederen. 
 
13.30 Einde van het programma. 

(Hulp om het kerkgebouw weer in oude staat te 
herstellen is welkom!) 

 
Er is ook na de kerkdienst, tot aan de lunch, oppas voor de 
kleinste kinderen. 
 

Zondagsbrief 23 september  2018 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot en Linda de Wals 
Organist: Skip van Rooij 
Cantorij en Pauluskoor: onder leiding van Annahes Odink  
Ouderlingen: José van Dasselaar en Hannah Wicherink 
Diaken: Jan van de Kuilen 
Zondagskind: Emma van Dommelen 
Koster: Nico Peer 
Welkom: Lieske Duim 
Geluid: Jan Vogel 
Kinderdienst: Bianca van den Burg 
Oppas: Myriam Beitler en Rozemarijn Waslander 
Koffiedienst: Lies Lekkerkerker en Wil de Meij 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie: Vredesweek. De 
tweede voor de Cantorij. De kinderen mogen hun bijdrage 
doen in de doos voor Oeganda. 

 
Bij de eerste collecte: Kerk in Actie: Vredesweek PKN 
Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen 
mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In 
Nederland zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het 
belangrijk te werken aan vrede. Kerk in Actie en PAX 
zetten zich namens de Protestantse Kerk in voor vrede. 
Veel jongeren in Oekraïne voelen zich machteloos en 
onveilig door het conflict in Oost-Oekraïne en de sociaal 
economische crisis. Kerk in Actie partner ‘Spirit and 
Letter’ traint groepen jongeren in het vreedzaam 
communiceren op basis van wederzĳds respect. Door de 
training krijgen de jongeren meer zelfvertrouwen. Ze 
weten dat zij een bijdrage kunnen leveren aan vrede en 
opbouw van de samenleving. Helpt u mee?  
 
Bericht van overlijden 
Op zondag 16 september is Joop van Bekkum overleden, 
parochiaan van de Paulusgemeenschap. De 
afscheidsdienst zal morgen plaatsvinden, maandag 24 
september om 13.00 uur in het Pauluscentrum, De 
Veenslag 1. 
 
Kaart 
Op dinsdag 25 september zijn Jan en Catrien Voskuilen 50 
jaar getrouwd. We tekenen een kaart voor hen en 
feliciteren hen van harte! 
Een tweede kaart is bestemd voor Lian en Henk, Gemma 
en Olivier en de kleinkinderen van Joop (en Riek) van 
Bekkum. Met onze hartelijke deelneming. 
 
Bloemen 
De bloemen zijn bestemd voor Evert en Hetty Veldhuizen, 
die op 28 september 40 jaar zijn getrouwd. Met een 
hartelijke felicitatie namens ons allen!  
 
Basiscatechese 
Op 17 september is een nieuwe groep van 14 
basiscatechisanten van start gegaan. Twee jaar lang 
zullen zij wekelijks les krijgen van Gerwin Duine en Henk-
Harm Beukers. Coördinator is Judith van de Kamp. 
In deze dienst zijn ze aanwezig om de oecumenische 
viering mee te maken. 
 
Oegandagroep 
Ook de groep die deze zomer in Oeganda geweest is om 
te bouwen aan de Queen of Peace Highschool is in deze 
viering aanwezig, misschien wel voor het laatst in 
complete samenstelling. Hier nog maar eens hun namen: 
Amarant Hoofdman, Anje Boswijk, Annika van Oosterom, 
Demi Beitler, Jeanne van Rijssen, Sandra van Valkengoed, 
Roy Nieuwveld, Arjan de Vries, Celine van den Heuvel, 
Jessica Hofman en Mieke Hogervorst. 
 
Nieuws uit de Paulus Geloofsgemeenschap 
Zondag 30 september is er om 11.00 uur een 
Eucharistieviering in het Pauluscentrum; voorganger is 
pastoor Harrold Zemann; met medewerking van het 



Pauluskoor. Er wordt koffie geschonken van 10.00-10.45 
uur. 
 
Programma Vorming & Toerusting 
U heeft allemaal het programma V&T voor het nieuwe 
seizoen in de bus gekregen. Er worden veel interessante 
onderwerpen aangeboden. Aan veel activiteiten kunt u 
spontaan meedoen maar het doorgaan van een activiteit 
wordt wel bepaald door de belangstelling die er vooraf 
voor  is. U kunt zich vandaag nog opgeven. Op de tafel in 
de hal liggen aanmeldingsformulieren! 
 
Zondagse ochtendwandelingen 
Vanaf 30 september gaan de zondagse 
ochtendwandelingen weer van start. Elke laatste zondag 
van de maand maken we een wandeling vanuit de Eshof 
(9.30 uur). We starten met een korte tekst aansluitend op 
het lezingenrooster en lopen dan het eerste deel in stilte 
en doen een kleine opdracht in de natuur. Na een pauze 
halverwege vervolgen we onze wandeling opnieuw in 
stilte of in gesprek voor wie dat wil. Bij terugkomst is er 
gelegenheid om bij de koffie aan te sluiten in de Eshof. Zo 
zijn we op verschillende manieren met de mensen in de 
Eshof verbonden. Kijk voor meer informatie in de 
brochure Vorming & Toerusting of op de website 
www.pgdeeshof.nl  
 
Theatervoorstelling Alzh ... enzo... 
Op 24 september voert Kees van der Zwaard de 
ontroerende, mooie en liefdevolle solovoorstelling 
‘Alzh…enzo…’ op. Hij doet dat aan de hand van verhalen 
en liedjes over zijn oom Kees en tante Marie. De 
opvoering is in de Vredeskerk, in Nijkerk om 20.00 uur; 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. 
 
Agenda 
ma. 24 september, 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
wo. 26 september, 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de 
Eshof 
wo. 26 september, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
vr. 28 september, 19.00 uur: Repetitie tienermusical 
zo. 30 september, 9.30 uur: Zondagse ochtendwandeling 
(vanaf de Eshof) 
 
Verdere informatie over de kerk: 

- www.pgdeeshof.nl 
- www.katholiekhoevelaken.nl 

Op www.kerkdienstgemist.nl zijn de kerkdiensten in de 
Eshof te beluisteren, rechtstreeks of als archiefopname. 

http://www.pgdeeshof.nl/
http://www.sigma-nijkerk.nl/
http://www.pgdeeshof.nl/
http://www.katholiekhoevelaken.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

