
1 
 

 
Zondag 31 maart 2019 

St. Paulus geloofsgemeenschap en 
Eshofgemeente 

vierde van de veertig dagen: Laetare! 
 

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. 
Drempelgebed (tweemaal: 1e x koor/cantorij, 2e x allen) 
 
 
Openingslied: ‘Wek uw kracht en kom ons bevrijden’ 
(t. Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal; Gezangen voor 
Liturgie 647) 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, driemaal besloten met: kyrie eleison… 

(Jan Pasveer) 
 
… gebedsstilte …  
 
Gebed van de zondag = veertigdagenlied van de 
Eshofgemeente: ‘Wij bidden om een nieuw begin’ (uit Kind 
op Zondag 87-4) 
 
 de heilige Schrift 
 
De kinderen mogen naar voren komen. Na de inleiding op 
de (kinder)dienst verlaten ze de kerkzaal.  
 
Schriftlezing: Psalm 34, gezongen en gesproken 
(t. Margryt Poortstra, m. Bram Stellingwerf; Naar de 
psalmen) 
 
Evangelielezing: Lukas 15,11-32 
 
Acclamatie: ‘Geniet van de goedheid van God…’ 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Wie heeft zijn geld verloren’: lied 896 (t. Huub 

Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 
 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, begonnen en besloten met: 
(t. Luis Rosales, m. Jacques Berthier; lied 895)  
 
allen: wij gaan de nacht door… 
 
Tafelgebed 
vg Vrede u allen, 
allen vrede ook u! 
vg Harten omhoog, 
allen wij heffen ze op! 
vg Laten wij danken de eeuwige God, 
allen Hij is het waard onze dank te ontvangen! 
 
Tafellied: ‘Het brood dat ons voor ogen staat’: lied 389  
(t. Jaap Zijlstra, m. Henry John Gauntlett)    cnt/koor: 
 

Het brood dat ons voor ogen staat… 
 
allen 2. De beker die de ronde doet, 
 het is de omloop van uw bloed, 
 het spreekt van een geheimenis, 
 uw hartslag die ons leven is. 
 
cnt/koor 3. Uw bloed, het raakt de lippen aan, 
 de deurposten van ons bestaan, 
 de dood gaat aan ons hart voorbij, 
 o Lam van God, U loven wij. 
 
vg Want in de nacht van de overlevering 

heeft hij het brood in zijn handen genomen. 
Hij heeft de dankzegging uitgesproken, 
het gebroken en het rondgedeeld 
met de woorden: neem en eet, 
dit is mijn lichaam voor jullie. 
Doe dit om mij te gedenken. 

 
Zo nam hij ook de beker, 
sprak een dankgebed uit en zei: 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Drink allen hieruit 
en doe dit om mij te gedenken. 

 
allen 4. Gij die een broodhuis voor ons zijt, 
 een wijngaard die het hart verblijdt, 
 Heer Jezus, die ons drenkt en voedt, 
 Gijzelf zijt onze overvloed. 
 
vg Doe ons volharden als wij hem volgen, 
 totdat Gij alles voltooien zult. 
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 Beziel ons met zijn Geest, 
 die ons beweegt en gaande houdt. 
 Hoor ook de woorden die wij bidden, 
 hem achterna: 
 
Gezongen Onze Vader (orthodox) 
 
Vredegroet 
vg De vrede van de Eeuwige is altijd met u. 
allen En met uw geest. 
vg Laten we elkaar die vrede toewensen. 
 
We geven elkaar een hand en wensen elkaar de vrede van 
Christus toe. 
 
We delen brood en wijn, terwijl we luisteren naar muziek. 
Tegen het einde van de maaltijd zingen we (en herhalen): 
‘Maak mij niet groter dan ik ben’ (Veertigdagenlied van de 
St. Lucasparochie; t. Henk Jongerius, m. Chris van 
Bruggen, bew. Elisabeth Dercksen) 
Intussen komen de kinderen uit de oppas in ons midden. 
 

allen gaan staan 
Zegen  
 
beaming van de zegen: ‘Maak mij niet groter dan ik ben’ 
(eenmaal door allen) 
 
Zou u hierna nog even willen gaan zitten? 

 

Zondagsbrief 31 maart 2019 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Rudi Coppoolse 
Eshofcantorij en Pauluskoor o.l.v. Annahes Odink 
Ouderling van dienst: Jan Vogel 
2e ambtsdrager: Diana Kneppers-Doornekamp 
Diakenen: Wouda Bakker, Wiechert van den Hoorn, 
Quirina Schipper 
Zondagskind: Lisa Bouw 
Lector: Vera Lubbers 
Medeliturgen: Anny Smink, Wim Eggenkamp 
Koster: Wim Heining 
Welkom: Robert van Bloemendaal, Anny Smink 
Geluid: Ad Ritmeester 
Kinderdienst: Anja Bouw  
Oppas: Gerdien Veld en Floor Boezeman 
Koffiedienst: Ed van Campen en Anna Brasser 

 

Woorden van verbeelding: 
Langzaamaan verandert verscheurdheid 

in verbinding 

 
Collecten 

De eerste collecte is voor Kerk in Actie. De tweede voor 
het Jeugd- en Jongerenwerk. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Pionieren rond 
zingevingsvraagstukken 
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen 
van kerk zijn, zoals pioniersplekken en kliederkerken. 
Men zoekt naar nieuwe manieren om het Evangelie te 
delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. In de 
Kliederkerk ontdekken kinderen samen met hun ouders 
of grootouders op creatieve manieren de betekenis van 
Bijbelverhalen en wat geloven in God en het navolgen 
van Jezus betekent voor het alledaagse leven. Door elkaar 
regelmatig te ontmoeten ontstaat een nieuwe 
geloofsgemeenschap. Met de opbrengst van de collecte 
steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en 
kliederkerken, waar mensen de waarde van het christelijk 
geloof en de kerk (opnieuw) kunnen ontdekken. Doet u 
mee? 
 
Alvast een collecteaankondiging voor 7 april 
Op zondag 7 april zal de eerste collecte zijn voor 
noodhulp aan slachtoffers van de cycloon Idai. In 
Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn 
dringend voedsel, water, kleding, onderdak en 
medicijnen nodig. Kerk in Actie biedt hulp via lokale 
kerken. Met deze collecte ondersteunen we de hulp. 
 
Kaart 
We tekenen vandaag een kaart voor Skip van Rooij. 
Komende woensdag is hij jarig. Met de kaart willen we 
hem niet alleen feliciteren, maar eveneens laten weten 
dat we het erg waarderen dat hij ook na zijn verhuizing 
naar Duitsland bij ons organist/pianist wil blijven. 
 
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. 
 
Samen op weg naar Pasen 
Vandaag 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. 
De Paulusgemeenschap is vandaag bij ons te gast, dubbel 
feest dus. En na afloop van deze dienst 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 Eshof. Er is vast wel 
iets van uw gading bij en er is bij alle workshops nog wel 
een plekje vrij, dus kijk of er iets voor u/jou bij is! 
 
Nieuws uit het Pauluscentrum 
De volgende vieringen in het Pauluscentrum zijn: 
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Op woensdag 3 april is er om 9.00 uur een 
eucharistieviering. Voorganger is Karel Donders. 
Op zondag 7 april is er om 11.00 uur een woord- en 
communieviering. Voorganger is Antoinette Bottenberg. 
Vanaf 10.00 uur is er koffie. 
 
All4Uganda Paasactie, Paaseieren!  
De diaconale projectgroep All4Uganda verkoopt van 24 
maart tot 14 april eieren (scharreleieren Beter Leven 
Keurmerk *) om geld in te zamelen voor Queen of Peace 
Highschool. De opbrengst besteden we aan de bouw van 
het schoollaboratorium en de ontwikkeling van het 
naaiatelier. De verkoop gaat op basis van inschrijflijsten 
die klaarliggen in de Eshof en het Pauluscentrum. 
Inschrijving kan tot 14 april. Ook kun je een mail sturen 
naar queenofpeace.deeshof@gmail.com.  Op 17 april, van 
18.00 – 20.00 uur, en op 20 april, van 10.00 – 12.00 uur, 
zijn de eieren af te halen bij de Eshof. Vriendelijk verzoek 
om eigen eierdoosjes, mandjes of bakjes mee te nemen. 
De eieren kosten 30 ct per stuk. 
Wil je liever ‘gewoon’ een gift doen? Dat kan via 
https://ikdoemee.lst.nl/2019-all4ugandadeEshof/ 
De gift is aftrekbaar van de belasting. Namens de Queen 
of Peace Highschool vast heel erg bedankt! 
 
Gemeente-uitje 
Op donderdag 11 april wordt weer het jaarlijkse 
gemeente-uitje georganiseerd. Vertrek is om  8.30 uur 
vanaf de Eshof richting Staphorst voor een reis terug in de 
tijd.  
Het verleden en heden van dit stadje wordt onder de loep 
genomen aan de hand van een gevarieerd programma. De 
programmaonderdelen worden onderbroken door koffie 
en een goed verzorgde lunch. De dag wordt afgesloten 
met een hapje en een drankje in de Eshof. Opgeven kan 
nog bij Trix Kalksma (033 2534145) of Annie Hanse (033-
2535288). Kijk voor meer informatie in de Rondom van 
februari.  
 
De Eshof rommelmarkt  
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. 1 april, 19.15 uur: Excursie Basiscatechese naar de 
begraafplaats; start vanaf de Eshof 
ma. 1 april, 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 
di. 2 april, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof 
di. 2 april, 20.00 uur: Leiding kinderdienst, de Eshof 
wo. 3 april, 14.00 uur: Commissie Vorming & Toerusting, 
Lindenhof 18 

wo. 3 april, 10.00 uur: Wijkteam 5, Julianalaan 73 
wo. 3 april, 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
wo. 3 april, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 4 april, 20.00 uur: Kerkenraad, de Eshof 
 
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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