
 
Zondag 10 maart 2019 

 eerste van de veertig dagen 
 

Muzieknotaties mogen niet op internet worden gezet. Wilt 
u een liturgie ontvangen met de muzieknotaties erin van 

de liederen die niet in het liedboek staan, stuurt u dan een 
mail aan nel.stoffelsen@kpnmail.nl. 

 
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. 
 
Nu een nieuwe dag ons wacht… 
 

(t. Gert Jan de Bruin, m. Johann Crüger) 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
 
Kyrie eleison… 

(Jan Pasveer) 
… gebedsstilte …  
 
Gebed van de zondag = veertigdagenlied: ‘Wij bidden om 
een nieuw begin’ (Kind op Zondag 87-4) 
 
 de heilige Schrift 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar de 
kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Deuteronomium 5,6-21 
 
Lied: Psalm 119,  44 en 47 
 
Evangelielezing: Lukas 4,1-13 
 
Lied: ‘Jezus, diep in de woestijn’: lied 539 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Het waren tien geboden’: lied 540 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 

inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: (lied 895) 
 
Gezongen Onze Vader (orthodox) 
(Intussen komen de kinderen uit de oppas terug in ons 
midden.) 

 
Zegen 
 
Beaming van de zegen = lied: ‘Ga met God…’: lied 416
 staande 
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Tekst bij de verbeelding: 
 

Aaneengeregen beelden 
Als wegen met een verhaal 

Wijzers door de tijd 
Stapsgewijs groeiend naar het Licht 

 
Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie. De tweede voor 
Onderhoud van het gebouw. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Welkom 
In de ontmoetingsruimte staan mensen met een badge 
‘Welkom’ naast de koffietafel. Bent u nieuw, aarzel dan 
niet om onder het genot van een kopje koffie of thee 
even kennis te maken. 
 
Bij de eerste collecte 
10 maart Voorjaarzending: 1e zondag 40-dagentijd – Kerk 
zijn in krakend communistisch systeem Cuba 
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het 
communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse 
systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt 
naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de 
verslechterende economie neemt ook de armoede toe. 
Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende 
(diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de 
Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt 



theologische opleidingen en helpt kerken diaconale 
activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en 
verarmde ouderen. Ondersteun Cubaanse kerken met uw 
Voorjaarszendingscollecte, zodat zij in woord en daad 
kunnen getuigen. 
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Tineke Bouman. Ze heeft veel 
pech met haar heupoperatie: de pijn wil niet wijken. De 
heup is nu opnieuw geopereerd, omdat er waarschijnlijk 
een schroef tegen het botvlies zat. Helaas heeft dit nog 
niet het gewenste effect. Intussen zijn ook hartproblemen 
aan het licht gekomen en heeft ze een pacemaker 
gekregen. We wensen haar sterkte toe en vermindering 
van de pijn. 
 
Basiscatechisanten op excursie 
Vanmorgen om 9.30 uur fietst de groep 
basiscatechisanten vanaf de Eshof weg naar de Franciscus 
Xaveriuskerk in Amersfoort. Daar zal om 10.30 uur de 
dienst beginnen. Ze maken daar de eerste viering in de 
Veertigdagentijd mee rond de woorden ‘voed de 
hongerigen’ en ‘kleed de naakten’. En ze brengen eten 
mee, dat naar de voedselbank zal gaan. Na afloop van de 
dienst doen ze een speurtocht om de geheimen van het 
oude kerkgebouw te ontdekken. 
 
Verzoeknummers 
Toen ik Wim Uiterwijk vroeg welk lied hem dierbaar is, 
noemde hij zonder aarzelen lied 416: ‘Ga met God en hij 
zal met je zijn’. Met dit lied nam hij drie jaar geleden 
afscheid van zijn echtgenote Henny. 
Vandaag is (hopelijk) Wim weer in de kerk, na een 
ziekenhuisverblijf dat ruim vijf weken heeft geduurd. Hij is 
weer voldoende op krachten om het leven thuis aan te 
durven. 
Wanneer ze passen in de liturgie, maak ik graag gebruik 
van uw wensen. Heeft u ook favoriete liederen? Mail ze 
me! (ellie.boot@hccnet.nl) 
 
Vierluik Zinvol Diaconaat – Avond 4  - 
Ontwikkelingssamenwerking, een aard(ige) opgave 
Een onderwerp dat al decennia op de agenda staat. Een 
interessant en actueel onderwerp. Ook hier zijn thema’s 
als duurzaamheid en rentmeesterschap van de aarde 
onderwerp van gesprek.  
Op maandag 11 maart om 20.00 uur leiden Annemarie 
van der Meulen en Celine van den Heuvel hierover een 
avond in het Pauluscentrum met als gastspreker Steffen 
Barentsen, directeur Livingstone. Een boeiende avond; 
van harte welkom! 
 
Zondag 17 maart: in samenwerking met de scholen 
Op zondag 17 maart zullen veel kinderen aan de 
kerkdienst meewerken. Met Rianne Dijkhuizen en Marry 
van Bruggen van De Spreng hebben we voor de dienst een 
thema gekozen: ‘spreken en zwijgen’. Beelden kunnen 
spreken. Bloemen kunnen spreken. De symbolische 

schikking spreekt ook, evenals een kale tak die uit gaat 
botten. En stilte, in al haar zwijgzaamheid, kan spreken. 
Soms zelfs op het griezelige af. 
Wanneer je je mond open doet, is het belangrijk dat je 
weet wat je zegt. Want wat je zegt, kan gevolgen hebben. 
‘Laat je spreken oprecht zijn’, zegt Jezus. Petrus zegt: 
‘laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor 
Mozes en een voor Elia.’ Maar weet hij wel wat hij zegt? 
Weet jij altijd wat je zegt? 
Van harte welkom allemaal! 
 
Vrijwilligersavond  
Vrijdag 22 maart is om 20:00 uur in de Eshof de 
voorstelling ‘De stem van Zand’ te zien. 
Het verhaal van Izaäk en Rebekka: Izaäk en Rebekka zijn 
oud. Elke ochtend begint met aankleden. Flarden van 
herinneringen en emoties komen bij Izaäk op en Rebecca 
rijgt ze tot het verhaal van hun leven. In een voorstelling 
met vertelling, liedjes, muziek en spel laten David Gast en 
Joyce Schoon, Izaäk en Rebekka tot leven komen en 
worden hun vragen en emoties herkenbaar voor mensen 
van nu. 
Bij de voorstelling worden headsets gebruikt en is het 
geluid te volgen via de ringleiding. 
Alle vrijwilligers hebben een uitnodiging ontvangen. U 
nog niet? Neem dan even contact op met Lieske Duim-
0644296945. 
Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom! Zij 
betalen 5 euro bij binnenkomst. 

 
 
 



Samen op weg naar Pasen 
Zondag 31 maart 11:40 – 14:35 uur, de Eshof en het 
Pauluscentrum 
Op zondag 31 maart is het ‘zondag laetare’: verheug je! 
naar Jesaja 66,10: “Verheug je, Jeruzalem!” We kijken 
vooruit naar het paasfeest. Even licht het paars van de 
Veertigdagentijd op en wordt roze. 
We vieren deze zondag gezamenlijk als 
Paulusgemeenschap en Eshofgemeente, dubbel feest dus. 
En na afloop van kerkdienst en koffie maken we er een 
driedubbel feest van. Er zullen verschillende workshops 
zijn in de beide kerkgebouwen en tussendoor eten we 
samen een boterham. 
In de komende weken zal er meer informatie gedeeld 
worden en zodra het volledige programma bekend is kun 
je je gaan opgeven voor de diverse workshops. 
Een van de workshops is bijvoorbeeld: Muziektheater 
Vestzak 
Muziektheater ‘Vestzak’ presenteert met zijn programma 
ZEVEN een collage van (klassieke) muziek, verhalen en 
liederen. Dit programma past zowel qua uitbundigheid als 
ingetogenheid bij de sfeer van 40 dagen voor Pasen.  Wat 
zoeken mensen in deze tijd als het gaat om wat Jezus 
meemaakte in de dagen voordat de stemming omsloeg en 
men hem gevangennam? Wie waren daarbij betrokken en 
wat vonden ze ervan? Muziektheater ‘Vestzak’ neemt ons 
in het programma ZEVEN daarin mee en biedt zijn eigen 
kijk op de zaken. De workshop wordt gegeven door Dik 
Boelee: piano, zang en spel en Aad van Balen: zang, spel 
en verteller. 
 
Ook vlogger worden? 
Als je tiener bent, ben jij vorig jaar rond Pasen misschien 
ook met verfbussen aan het spuiten geweest tijdens de 
workshop graffiti. Op zondag 31 maart gaan we een 
nieuwe uitdaging met je aan: VLOGGEN. 
Oké, je zult niet meteen zoveel volgers hebben als Milan 
en Enzo Knol, Dylan Haegens of Monica Geuze, maar ook 
zíj zijn eens begonnen met hun eerste filmpje. Dat ga jij 
ook doen. Tijdens de workshop Vloggen in de Eshof ga jij 
een mooie video maken. Een filmpje waar je mee scoort 
bij je vrienden en vriendinnen. Samen met Ben, Feije en 
Maarten ga jij jouw verhaal met je eigen telefoon strak in 
beeld brengen. De bedoeling is dat je naar huis gaat met 
een puike video.  
Vanaf 12.30 uur ben je welkom in de Eshof. Vandaaruit 
gaan we naar de Pauluskerk, daar is de workshop. Neem 
je telefoon mee en zorg dat je genoeg ruimte op je 
telefoon hebt (1 gigabite zou fijn zijn). Natuurlijk ga je je 
video bewerken. Wij gebruiken tijdens de workshop 
iMovie (iPhone) en de gratis versie van Kinemaster. 
Misschien goed die alvast te downloaden. Werk je al met 
een eigen bewerkingsapp? Ook goed. 
De workshop duurt tot ongeveer 14.30 uur. Hij is voor alle 
jongeren van 12 tot 17. Hij is gratis en voor lunch wordt 
gezorgd. Geef je op bij Feije of bij Maarten via de e-
mailadressen hieronder. Doe het snel, want vol is vol! We 
hebben maar tien plaatsen. 

Maarten, Feije en Ben - feijeduim@kpnmail.nl, 
maarten.kneppers@gmail.com 
 
25 mei: rommelmarkt in de Eshof 
De jaarlijkse rommelmarkt vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 25 mei van 09.00 tot 12.00. Op 23 en 24 mei is 
er tussen 18.00 en 20.00 de gelegenheid om uw spullen 
bij ons te komen brengen. Als u veel spullen heeft of nu al 
uw spullen kwijt wilt, neem dan contact op met de 
organisatie: rommelmarktdeeshof@gmail.com 
Tel. 0614575347 
 
Agenda 
ma. 11 maart, 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 11 maart, 20:00 uur: Repetitie musical Jozef 
ma. 11 maart, 20.00 uur: Ontwikkelingssamenwerking, 
een aard(ige) opgave, Pauluscentrum 
wo. 13 maart, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
wo. 13 maart, 20.00 uur: Wijkteam 3, Nassaulaan 64 
do. 14 maart, 20.00 uur: Moderamen, de Esho 
 
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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