
 
Zondag 9 december december 2018 

tweede van de Advent 

 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren we 
naar een adventskoraal. 
 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. 
 
Gebed op de drempel 
vg Levende, onze God, 
 wij wachten vol verlangen, 
 wij zien vurig naar U uit. 
allen Kom onze harten winnen, 
 geef weer gloed aan onze hoop. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Zal er ooit een dag van vrede’: lied 462 
1+2+4+6 allen, 3 mannen, 5 vrouwen 
 allen gaan zitten 
 
Aansteken van de tweede adventskaars 
Daarbij zingen we het lied van deze Adventstijd: ‘Geloof 
met me mee’ (t. Erik Idema, m. Tjeerd van der Ploeg) 

 
 
Geloof dat vandaag Gods toekomst begint 
en jij bent erbij, want jij bent zijn kind. 
 
Verhaal voor de kinderen. Daarna mogen ze met het licht 
naar de kinderdienst gaan. Ook de doos met namen van 
mensen voor wie iets moois gemaakt zou kunnen worden, 
gaat mee. Intussen zingen we: 
 
Zo gaan wij op weg, op weg met het licht. 
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht. 
 
Smeekgebed, na elke strofe besloten met Kyrie eleison: 
lied 301h 
 
… gebedsstilte … 
 
… die overgaat in het  
Gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 
 
Lezing uit de profetie: Maleachi 3,1-4 
 
Antwoordlied: ‘Een schoot van ontferming is onze God’: 
lied 158b 

 
Evangelielezing: Lukas 3,1-6 
 
Acclamatie: ‘Bereid dan voor zijn voeten’: lied 439, 2 en 4 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Wij leven van verwondering’ (t. Alfred Bronswijk, m. 
J.J.L. ten Kate ‘Als God, mijn God, maar voor mij is’; 
Rakelings nabij 96) 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven; intussen komen de kinderen 
terug uit de kinderdienst 
 
In gedachtenis: Jan Dirk de Booy 
23 april 1937 – 1 december 2018 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij:  
allen (lied 62c) 
 
allen Onze Vader… 
 
Slotlied: ‘Kom tot ons, de wereld wacht’: lied 433 staande 
Intussen komen de kinderen uit de oppas in ons midden. 
 
Zegen 
allen(431b) 
 

 
Zondagsbrief 9 december  2018 

Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Dinie Jager 
Ouderlingen: Diana Kneppers-Doornekamp en Mart Geelhoed  
Diaken: William Bouw 
Zondagskind: Lucas Bouw 
Lector: Irene de Vries 
Koster: Nico Peer 
Welkom: Lieske Duim 
Geluid: Jan Vogel  
Kinderdienst: Krista Kempers 
Oppas: Linda Borgdorff en Liselotte Waslander  
Koffiedienst: Annie Hanse en Nel  
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Eigen Diaconie en de tweede voor 
de Eredienst. 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. Dit kan komen doordat ze hun werk 
hebben verloren of onverwacht voor (te grote) uitgaven staan 
waardoor mensen of gezinnen aan het einde van de maand 
hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. De Diaconie 
probeert deze mensen verder te helpen. Niet alleen financieel 
maar ook door hen te wijzen op de hulp die mogelijkerwijs 
geboden kan worden door de Gemeente, stichtingen en het 
NDB.  
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Lammy Martens, die momenteel in 



het UMC verblijft. Zij heeft een ernstige val gemaakt en heeft 
daarbij een nogal gecompliceerde been- en enkelbreuk 
opgelopen. 
Een tweede kaart is er voor Simon Drost, die deze week is 
behandeld voor hartritmestoornissen. Hij moet even rustig aan 
doen, maar hoopt snel weer helemaal hersteld te zijn. 
Ook voor Kees Bonestroo tekenen we een kaart. Hij onderging 
deze week een ingrijpende operatie. 
En tot slot een kaart voor Linda Huisman. Bij haar werd 
succesvol een breuk in het middenrif gerepareerd. Met het 
tekenen van de kaarten wensen we allen veel sterke toe en een 
spoedig herstel. 
 
Vesper 
Vanmiddag om 17.00 uur is in de Eshof de tweede 
adventsvesper. Voorganger is Lieske Duim, met muzikale 
begeleiding van  Erik van Veelen. 
Tijdens deze vespers zal er een collecte zijn voor het Leger des 
Heils. 
Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen zonder huis in de 
breedste zin van het woord. Hulp door eten te verstrekken aan 
mensen die op straat leven, hulp in de vorm van dag- en nacht 
opvangvoorzieningen, maar ook hulp in de vorm van 
crisisopvang voor mensen die ineens geen dak meer boven hun 
hoofd hebben. Juist met deze donkere dagen is uw bijdrage van 
harte welkom! 
 
Met de kinderen op weg naar Kerst  
De kinderen van de kinderdienst hebben een heel speciale 
brievenbus geknutseld. In de adventstijd gaan ze aan de slag om 
mensen, die het nodig hebben, eventjes blij te maken met een 
klein presentje, een lichtpuntje in de adventstijd. De brievenbus 
staat op de houten statafel in de hal. Daarin kunt u briefjes 
doen met daarop de naam en het adres van een persoon of 
gezin. Wij zorgen dan dat diegene thuis zijn of haar lichtpuntje 
krijgt. En we nodigen u allen uit om ons te helpen om deze 
kleine verrassingen bij personen te brengen die dit kunnen 
gebruiken. Zet dan tussen haakjes ook uw eigen naam op het 
briefje. 
Omdat het ook praktisch te doen moet zijn, moeten we ons wel 
beperken tot Hoevelaken. Uiteraard mogen ook mensen die 
niet in de Eshof komen worden opgegeven. Alvast bedankt voor 
uw hulp, we hopen veel mensen blij te kunnen maken deze 
weken! 
 
Agenda 
ma. 10 december, 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 10 december, 20.00 uur: Wijkteam 6, Ridderspoor 69 
ma. 10 december, 19.15 uur: Op adem komen, Pauluscentrum 
di. 11 december, 20.00 uur: Leiding Kinderdienst, de Eshof 
do. 13 december, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 13 december, 20.00 uur: Vergadering kerkenraad 
vr. 14 december, 9.15 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof 
vr. 14 december, 19.00 uur: Repetitie tienermusical, de Eshof 
 
Musical Jozef 
De musical vertelt het prachtige Bijbelverhaal van Jozef vanuit 
een verrassend andere invalshoek.  Wil je meehelpen om dit 
mooie verhaal aan iedereen te laten zien en horen, geef je dan 
op bij nel.stoffelsen@kpnmail.nl Kijk voor meer informatie in de 
Rondom van oktober of op de website www.musical-
hoevelaken.nl 
 
Kerstsamenzang in de openlucht 
Op zaterdag 22 december kan ieder die ervan houdt 
kerstliederen te zingen, tussen 14.00 en 15.00 uur terecht in het 
centrum van ons dorp.  
Een groepje enthousiaste zangers zal op de Wiekslag en De 
Brink een openlucht kerstsamenzang verzorgen. Iedereen is van 
harte welkom! 
 

Dag van de Stilte 
Op 29 december is het stil in ‘de Eshof’ en staat de deur voor 
iedereen open (van 10.30 – 17.00 uur). 
De Dag van Stilte is een dag, die: verwondert, rust geeft, 
weldadig is en troost biedt als een warme deken. 
Aan de hand van “de vier jaargetijden” zijn de hal en kerkzaal 
ingericht met kunst, gedichten, teksten, muziek, natuurlijke 
materialen en kaarslicht. 
De verstilde ruimte nodigt je uit om stil te zijn en stil te staan 
bij wat je persoonlijk raakt. Gun jezelf de tijd, laat buiten even 
voor wat het is en loop binnen in een omgeving waar de stilte 
spreekt. 
  
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. 
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