
 
Zondag 4 november 2018 

Willibrordzondag 
zevende 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: ‘Een smekeling zo kom ik tot uw troon’: 
Psalm 119: 64 en 66 
 allen gaan zitten 
 
Kyrië en Gloriahymne: ‘U alle eer’: lied 299e  
(I= vrouwen, II=allen) 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Eerste lezing: Deuteronomium 6, 2-9 
 
Lied: ‘Wie oren om te horen heeft’: lied 320 
 
Evangelielezing: Marcus 12, 28-34 
 
Acclamatie: ‘Het woord dat ik jou geef’: lied 334 
 
Overweging 
 
Muziek 
 

Lied: ‘Uit staat en stand’: uit Zangen van Zoeken en Zien,  
202 
 
2. Uit staat en stand en wijsheid losgewoeld, 
Omgewaaid, ontwortelde plataan. 
Toen heft hij licht onder zijn schors gevoeld. 
Een vlaag van knoppen die op springen staan. 
 
2. Uit jij en jou en woorden weggevlucht. 
Ergens heen gejaagd. Boomgrens voorbij. 
Op adem komen in de dunne lucht, 
je eigen hartslag horen. Vogelvrij. 
 
3. Uit eigen aard en huid naar iemand toe, 
onontkoombaar. En niet wonen meer 
tot ik Hem, Hij mij vinden zal, en hoe - 
een zee van dromen gaat in mij tekeer. 

 
gebeden en gaven 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen 
 
Hoor mijn roepen, luid mijn bidden 
in uw stilte schuilt mijn rust.  

(t. en m. Chris Fictoor; 
Zangen van zoeken en zien 275) 

 
allen Onze Vader, …. 

 
Slotlied: ‘Wat vrolijk over u geschreven staat’: lied 324 
 
 Staande 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
allen (431b) 
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Voorganger: Ben Piepers 
Organist: Skip van Rooij 
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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 
 



Kinderdienst: Miranda van ‘t Veer 
Oppas: Anja Bouw en Ina van Os 
Koffiedienst: Anjo en Tom van Noord 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Oecumene PKN en de 
tweede voor de Eredienst. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Najaarszending Oecumene PKN 
Meer kansen voor inheemse bevolking in 

Brazilië 

In Brazilië lijden de inheemse volken onder de 
vooroordelen over hun specifieke leefwijze. De kerkelijke 
organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie, 
ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, 
onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties 
leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars 
cultuur en levensvisie.  Sinds 2015 is Nienke Pruiksma 
door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze verzorgt 
bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij aan de 
uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen. Met de 
opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie 
zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werk van Nienke 
in Brazilië. Helpt u mee? 
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Anneke en Jan de Booij. Jan is 
momenteel erg ziek en de vraag is of hij hier doorheen 
komt. Door het tekenen van de kaart laten we weten dat 
we aan hen denken. 
Albert Hegge (lid van de Paulus Geloofsgemeenschap), is 
opgenomen in het ziekenhuis. Er is acute leukemie 
geconstateerd. Een tweede kaart is er voor hem. Vanuit 
de Eshof gemeenschap wensen we hem en zijn familie 
veel sterkte. 
 
Bloemen 
Er is nog geen bestemming voor de bloemen. Suggesties 
kunnen na de dienst worden doorgegeven aan Lies 
Lekkerkerker. 
 
Agenda 
ma. 5 november, 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 5 november, 20.00 uur: Wijkteam 3, van Dedemlaan 9 
ma. 5 november: 20.00 uur: Leiding Kinderdienst, de Eshof 
wo. 7 november, 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
vr. 8 november, 9.30 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof 
vr. 9 november, 19.00 uur: Repetitie tienermusical, de Eshof  
 

Gezelligheid en een goed gesprek 
Wie zin heeft, is na deze kerkdienst uitgenodigd voor een 
kop koffie bij Willemien Schuurman Hess, Klaverweide 22, 
voor gezelligheid en een goed gesprek (zie de Rondom 
van oktober, p.21). Ongeveer tien minuten na het einde 
van de dienst vertrekt Willemien lopend vanaf de 
voordeur van de Eshof. Van harte welkom! 
 

Op zoek naar de grondmelodie 

Op 4 november zal Ellie Boot zich voor de tweede maal 
samen met de deelnemers verdiepen in vragen naar de 
zin van het leven; op zoek naar de grondmelodie als het 
ware. Aan de hand van concrete oefeningen, waarbij drie 
kernwoorden richting geven: verlangen, gedragen zijn, 
aanvaard zijn. De derde en laatste middag is op 3 
december. De middagen zijn van 13.30 tot 15.30 uur. 
Meer informatie vindt u in de brochure V&T en op de 
website. 
 
Lezing Avraham Soetendorp 
Op dinsdag 13 november geeft rabbijn Avraham 
Soetendorp  in Het Witte Kerkje in Huis ter Heide een 
lezing over zijn leven en zijn pogingen wereldreligies met 
elkaar in gesprek te brengen en te houden. Het centrale 
thema in leven en werken van de rabbijn is namelijk 
samenwerken en verbinden, vooral op interreligieus 
gebied. Ook zal hij vertellen over een heel nieuw initiatief 
om religieuze wereldleiders zoals de paus  en de dalai 
lama samen te brengen in het Vredespaleis om een 
krachtig signaal voor eenheid te geven. In deze 
veranderende wereld  met een zichtbare afname van 
(internationale) samenwerking en opkomende dreiging 
van klimaatverandering met radicale gevolgen, is het 
verminderen van verdeeldheid en het leggen van 
verbindingen essentieel. De periode tot 2030 (de 
streefdatum voor de Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden 
van de Verenigde Naties)  biedt daarvoor een unieke – en 
wellicht laatste – kans en uitdaging. De avond begint om 
20.00 uur, vanaf 19.30 bent u welkom voor koffie en 
thee. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage ter 
bestrijding van de onkosten wordt gevraagd. Er is 
voldoende parkeergelegenheid bij Het Witte Kerkje. 
 

 
Informatiebijeenkomst musical Jozef 
Op maandag 26 november kun je alles te weten komen 
over de nieuwe gemeentemusical ‘Jozef – de 
dromenkoning’ met teksten van Gerard van Midden en 
muziek van Gerard van Amstel. Kom en laat je inspireren 
door het prachtige verhaal, verteld door Erik Idema, 
muzikaal ondersteund door o.a. Lodewijk de Vries.  Kijk 
voor meer informatie in de Rondom van oktober of op de 

website www.musical-hoevelaken.nl  
 
Verdere informatie over de Eshof: 
Zie www.pgdeeshof.nl. Via www.kerkdienstgemist.nl zijn 
de kerkdiensten te beluisteren en te downloaden, zowel 
gelijktijdig als na afloop. 
 

http://www.musical-hoevelaken.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

