
 
Zondag 14 april 2019 

zesde van de veertig dagen: 
Palmzondag 

 

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. 

 
Alle kinderen mogen in de kerk gaan zitten en maken het 
begin van de kerkdienst mee. 
 
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): … 
 
 allen gaan zitten 
Over de palmpaasstokken. 

 
Daarna mogen de kinderen palmpaasstokken gaan 
maken. We doen hen uitgeleide met het lied van deze 
Veertigdagentijd: ‘Wij bidden om een nieuw begin’ 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:…  
 
… gebedsstilte …  
 
… die overgaat in het gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 
 
Lezing uit de profetie: Zacharia 9,9-10 
 
Lied: ‘Ga, stillen in den lande’: lied 440, 1 + 2 
 
Evangelielezing: Lukas 19,29-40 
 

Acclamatie: ‘Wees onbezorgd, gij armen’: lied 440, 3 + 4  
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Alles wat over ons geschreven is’: Lied 556, 1, 4, 5 
 

gebeden en gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: (lied 895) 
 
Gezongen Onze Vader (orthodox) 
 
De kinderen uit de kinderdienst en de oppas komen terug 
in ons midden en dragen hun palmpaasstokken met zich 
mee. Intussen zingen we (en herhalen): 
 
Lied: ‘Hosanna’(uit Trefwoord) 
 allen gaan staan 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: ‘Ga met ons mee…’  
(t. Henk Jongerius, m. Chris van Bruggen; Zangen van 
zoeken en zien 32) 

 

 Zondagsbrief 14 april 2019 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Gerwin Duine  
2e ambtsdrager: Jan Hofman 
Zondagskinderen: Catoo en Milou van Rootselaar 
Lector: Irene de Vries 
Koster: Jan Beitler 
Welkom: Céline Jumelet 
Geluid: Jan van de Kuilen 
Kinderdienst: Heidi van Rootselaar  
Oppas: Myriam Beitler en Emma Carter 
Koffiedienst: Jeanette van Driel en Eef van der Hoorn 
 

Bij de vormgeving: 
-Zij spreidden hun mantels voor hem uit...- 

 
Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie. De tweede voor 
Vorming & Toerusting. De kinderen mogen hun bijdrage 
doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Jongeren doorleven het 
paasverhaal 
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak 
gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel 
aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend 
nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In 



dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen 
jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon 
uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als 
achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een 
deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de 
ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De eerst editie 
was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar 
liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee. 
Help mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit 
uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.  
 
Kaart 
Op 8 april onderging Adri Maat een darmoperatie, die 
goed is gegaan. Met het tekenen van deze kaart wensen 
we hem een voorspoedig herstel toe.  
Een tweede kaart is er voor Johan en Tineke van der 
Veen. Hun schoonzoon Jarno overleed op zaterdag 6 april 
op 43 jarige leeftijd. Hij laat een vrouw Marlous en twee 
kinderen Esmée en Mart achter. De derde kaart is voor 
Marlous, Esmée en Mart die hun echtgenoot en vader nu 
voorgoed moeten missen. We wensen hun heel veel 
sterkte toe en de kracht om te kunnen omgaan met dit 
grote verlies.  
 
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. 
 
Palmpaasstokken  
De palmpaasstokken mogen (zonder de versiering) in de 
kerk achtergelaten worden, maar u kunt ze ook in de 
komende tijd inleveren bij de Eshof of bij Petra Floor - 
Koolmeeslaan 14. 
 
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. 
 
Vespers in de Stille Week 
Van zondag 14  t/m woensdag 17 april zal er elke avond 
om 19.00 uur een oecumenisch avondgebed zijn in de 
Eshof. Voorgangers zullen achtereenvolgens zijn: Cees 

Otte,  Lieske Duim & Linda de Wals, Gerda van Vilsteren 
en Simon Drost. Het thema is ‘Zijn verhaal ook ons 
verhaal’. Kijk voor meer informatie in de Rondom van 
april. 
 
Paastriduüm 
Op Witte Donderdag 18 april is er om 19.00 uur een 
meditatieve viering in het Pauluscentrum. En op vrijdag 
19 april is de Goede Vrijdagviering in de Eshof, ook om 
19.00 uur. De Paaswake op 20 april is om 22.00 uur in de 
Eshof.  
 
Doop op eerste Paasdag 
Naast Cas Bonestroo (die in de Rondom vermeld staat) zal 
op Paasmorgen ook Dorothy Molnar worden gedoopt, 
dochter van Geza Molnar en Edith Kòtai en zusje van 
Adel. Sinds enkele weken woont het gezin in Hoevelaken 
en hoort het bij de Eshofgemeente. In het volgende 
kerkblad zullen ze zich aan ons voorstellen. 
 
MAAR ERGER KAN HET TOCH NIET WORDEN? 
Op vrijdag 3 mei  (om 20.00 uur; zaal open 19.00 uur) is 
er in de Stuw een presentatie over  ‘De razzia van Putten 
en andere facetten van oorlogvoering’. Het trieste van 
oorlog is dat het meer haat zaait dan oplost. 
Voor de pauze belichten Emile van Lent en zijn groep van 
5 met beelden op groot scherm enkele literaire en 
muzikale facetten uit WO1 en 2; na de pauze is er een 
nog niet eerder gevoerd interview met een van de 
allerlaatste ooggetuigen van de Puttense razzia in 
oktober 1944 toen 658 mannen werden weggevoerd.  
Opzienbarende geschiedenissen over angst en vreugde, 
vragen en antwoorden die soms niet komen…! Deze 
bijzonder levendige presentatie met beelden op groot 
scherm mag u niet missen! 
Entree € 10,- incl. koffie, thee, o.i.d.; Scholieren € 5,- 
Kaarten verkrijgbaar bij: Bruna, en de Haen. 
 
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. 15 april, 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 
wo. 17 april, 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
wo. 17 april, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 18 april, 20.00 uur: Diaconie, de Eshof 
vri, 19 april, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof 
za. 20 april, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof 
 
Verdere informatie over de Eshof: 

mailto:QueenofPeace.deeshof@gmail.com
mailto:Rommelmarktdeeshof@gmail.com


Zie www.pgdeeshof.nl. Via www.kerkdienstgemist.nl zijn 
de kerkdiensten te beluisteren en te downloaden, zowel 
gelijktijdig als na afloop. 

 
  

 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/

