
Op adem komen - kennismaken met meditatie 
Vanaf maandag 1 oktober, laat Yvonne de Gier op zes 
avonden deelnemers kennismaken met een aantal vormen 
van meditatie vanuit de christelijke bronnen. Heb je 
behoefte om even stil te staan en op adem te komen in een 
haastig leven? Geef je dan op voor deze meditatie-avonden. 
Voor meer info en data kijk in de brochure V&T of op de 
website. De avonden zijn in de Dagkapel van het 
Pauluscentrum. 
 
Lezing over spiritualiteit en levensbeschouwing  
Op 2 oktober komt de bekende schrijver, dichter en essayist 
Willem-Jan Otten spreken over zijn veelzijdige werk. In dat 
werk spelen spiritualiteit en levensbeschouwing een heel 
belangrijke rol. Otten, getrouwd met de schrijfster Vonne 
van der Meer, ontving in 2014 de P.C. Hooftprijs. 
Adres: Amersfoortseweg 47, Huis ter Heide. 
 
Van plat naar bol: de wereld in de klassieke oudheid 
Een platte aarde met daarboven een hemelgewelf. Dat is 
het Babylonische wereldbeeld dat ten grondslag ligt aan het 
Genesis verhaal. Weinig oude volken hebben zich van dat 
beeld losgemaakt. Maar de Grieken realiseerden zich dat 
dat niet kon kloppen: de aarde en het universum zijn bollen. 
Maar als de aarde rond is, wat is er dan aan de andere kant? 
Op donderdag 4 oktober zal Wilko Emmens  in de Eshof 
deze hele ontwikkeling, vanaf het oeroude Babylonische 
beeld tot de laatste grote werken uit de klassieke oudheid 
toelichten. De presentatie sluit aan bij die over de 
middeleeuwen van vorig seizoen. Meer informatie vindt u in 
de brochure van V&T en op de website. 
 

 
Kirstin Siteur met Edukans World Teacher naar Ghana 
13 oktober is het zover. Dan gaat 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. 1 oktober, 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 1 oktober, 9.00 uur: Pastorale Raad, Julianalaan 55 
ma. 1 oktober, 20.00 uur: Op adem komen, kennismaken 
met meditatie, Dagkapel Pauluscentrum 
wo. 3 oktober, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
wo. 3 oktober, 20.00 uur: College van Rentmeesters, de 
Eshof 
do. 4 oktober, 13.30 uur: Van plat naar bol, de wereld in de 
klassieke oudheid, de Eshof 
vr. 5 oktober, 15.00 uur: Wijkteam 1, Frans Tromplaan 7 
vr. 5 oktober, 19.00 uur: Repetitie tienermusical, de Eshof 
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Zondag 30 september 2018 

 tweede zondag van de herfst 

 
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: ‘Zolang er mensen zijn op aarde’: lied 981: 
1 en       allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met: (lied 
301a; m. orthodox; Na de eerste bede Kyrie eleison, na 
de tweede Christe eleison, na de derde Kyrie eleison) 
 

 
 
Lofzang: ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam’: 
Psalm 8a: 1, 3, 4 en 5 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de ‘Fioretti’ (bundel korte verhalen over 
Franciscus van Assisi, 14e eeuw) 
 
Lied: ‘Geloofd om moeder aarde, Heer’: Gezang 400: 8 
en 12 (uit LvdK 1973; melodie: zie pag. 2) 
 
8 Geloofd om moeder aarde, Heer, halleluja, 
ons leven staat in haar beheer, halleluja, 
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zij geeft ons vruchten zonder tal, halleluja, 
en bonte bloemen overal, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
12 Geloofd, gezegend zijt Gij Heer, halleluja, 
wij brengen U de lof en eer, halleluja. 
Wij willen nederig en klein, halleluja, 
de dienaars van uw grootheid zijn, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
Evangelielezing: Lukas 12, 13 - 34 
 
Lied: ‘Almachtige, verheven Heer, gezang 400: 1 (uit 
LvdK 1973) 

 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Wie zich door God alleen laat leiden’: lied 905: 1, 2 
en 3 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen  

 
(t. en m. Chris Fictoor; 

Zangen van zoeken en zien 275) 
 
allen Onze Vader, … 
 
Slotlied: ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’: lied 974: 
1, 2 en 5  
 staande 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 

Zegen, ingeleid door lied 905: 4 – ‘Zing maar en bid en ga 
Gods wegen’ 
 
allen (431b) 

 
 

Zondagsbrief 30 september  2018 
 
Voorganger: ds. Marian van Giezen, Houten 
Organist: Simon Drost 
Ouderlingen:  Ellen van der Linden en Jan Beitler 
Diaken: William Bouw 
Zondagskinderen: Milou en Cato van Rootselaar 
Lector: Hans van den Berg 
Koster: André Lekkerkerker 
Welkom: Coralien Toom 
Geluid: Ad Ritmeester 
Kinderdienst: Heidi van Rootselaar 
Oppas: Elza Ipenburg en Laura Floor 
Koffiedienst: Alice Bernhard en Yvonne de Gier 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor het Nijkerks Diaconaal Beraad en 
de tweede voor onderhoud van het gebouw. De kinderen 
mogen hun bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB)  
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een samenwerking 
tussen de verschillende diaconieën van de gemeente Nijkerk 
met als doel elkaar te versterken. volgende Uitgangspunten 
daarbij zijn: 
- gebruik maken van elkaars ervaringen; 
- samen sterk staan naar de gemeente Nijkerk m.b.t de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); 
- onze aanwezigheid in de (Nijkerkse) samenleving 
vergroten; 
- Het opleiden en inzetten van schulphulpmaatjes. 
Uw bijdrage is zeer welkom. 
 
Kaarten 
De eerste kaart die we tekenen is voor Janny Venema-van 
den Eijk, als felicitatie voor haar 84e verjaardag op 8 oktober.  
Een tweede kaart is er voor Corrie Veldhuizen-Sok. Zij is 
opgenomen in het ziekenhuis, omdat ze geen eten meer kan 
verdragen. Zij is daardoor veel afgevallen en krijgt 
sondevoeding. Er wordt gezocht naar een oorzaak. We 
wensen haar sterkte. 
En nog een derde kaart is er, voor Jan de Boer. Hij is 
opgenomen in het Meander en ligt in zorgelijke toestand op 
de IC i.v.m. een hersenbloeding. Laten we hopen dat hij hier 
doorheen komt. 
 
Bloemen 
De bloemen gaan naar Margot van Duijn, als felicitatie voor 
haar 76e verjaardag.  
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