
Zondag 22 september 2019 
Startzondag, Vredeszondag 

en uitzenddienst 
 

Een goed verhaal 
verbindt over grenzen 

 

St. Paulusgeloofsgemeenschap en 
Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ 

Hoevelaken 
 

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. 

 
Orgelspel 
Stil gebed; we luisteren intussen 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 Hemel en aarde maakt Hij. 
vg Trouw is Hij de tijden door. 
allen Nooit laat Hij los waar Hij begint. 
vg Goede God, 
 zie ons staan 
 hier aanwezig 
 op de drempel van uw huis, 
 stamelend en zoekend naar woorden: 
 uw mensen. 
allen Vervul ons met uw Geest, 
 zodat wij de weg van vrede gaan. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Komen ooit voeten gevleugeld…’(t. Huub 
Oosterhuis, m. Freylinghausen 1741; Gezangen voor 
Liturgie 484) 

allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, besloten met ‘kyrie eleison’(301a) 

 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Uitreiken van liedboeken aan kinderen die het afgelopen 
jaar hebben leren lezen, of al wat ouder en nieuw zijn in 
de Eshof: Coen van Doorn, Anne Doornekamp, Fien van 
Veelen, Elyse Faber, Luca Ipenburg, Floor Huurdeman, 
Ezra Siteur, Floortje Vizee, Catoo van Rootselaar en Jan 
Jelle Faber. 
 
Als ze een liedboek hebben, zingen we met hen samen 
lied 218: ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’ (t. Gert 
Landman naar M.G. Schneider, m. M.G. Schneider) 
 
Hierna mogen alle kinderen naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de profetie: Amos 8,4-7 
 
Evangelielezing: Lukas 16,1-9 
 
Acclamatie: ‘Licht voor ons uit’ (t. Sytze de Vries, m. Jan 
de Jong) 1x koor/cnt, 1x allen 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Kom laat ons opgaan’: lied 1016 (t. René van 
Loenen, M. Willem Vogel)  
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven. Intussen zingen de koren het 
lied ‘Over de grenzen’ (t. Hans Reinold, m. Raymond 
Stoop) 
 

Is er een plek, waar wij elkaar weer kunnen vinden? 
Een plek voor jou en mij, daar ergens in het midden, 
het niemandsland, hier ver vandaan,  
waar wij de grenzen overgaan, 
waar wij de grenzen overgaan, 
een plek met ruimte voor ’t gelijk van jou en mij 
en waar ik ongelijk heb, evengoed als jij, 
met het onrecht dat ons allebei is aangedaan, 
zijn we ieder nog in staat daarnaar op weg te gaan? 
En te zoeken naar de plek  
waar het pad een aanvang vindt, 
het pad dat eindigt waar vergeving begint. 

 
In gedachtenis: Jan Willem van den Bor 
16 juli 1946 – 14 september 2019 
 
Over de reis naar Oeganda 
 
Voorbeden, vier maal besloten met een vers van ‘Ga met 
God en Hij zal met je zijn’: lied 416 (t. Jeremiah Rankin, 
vert. Gert Landman, m. Ralph Vaughan Williams) 



 
allen Onze Vader, die in de hemel zijt 

uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
Vredegroet 
vg De vrede van de Eeuwige zij altijd met u. 
allen En met uw geest. 
vg Geven we elkaar een teken van vrede. 
 
Aansluitend aan de vredegroet zingen we bv: ‘Dona nobis 
pacem’. Onder de vredegroet worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald.  
1x allen, dan 2x in canon: alle mannen beginnen, de alten 
en vrouwen in de kuil vallen in, daarna de sopranen en de 
vrouwen op de verhoging. 
 
Zegen 
 
Slotlied: ‘Ga met ons mee’ (t. Henk Jongerius, m. Chris van 
Bruggen; Zangen van zoeken en zien, 32)  
 

Zou u na afloop van de dienst nog even 
willen gaan zitten voor een toelichting op 

het programma van de startzondag? 
We hopen dat u allemaal blijft. 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
 

Programma van de startzondag 
22 september 2019 

 
11.15 Koffie, thee en limonade – bij mooi weer buiten, 

anders in de hal en bij de bar. 
 Start van de activiteiten voor de kinderen (en 

volwassenen die het leuk vinden met hen mee te 
doen) – in de eerste zaal. 

 
11.40 … ofwel bij het luiden van de bel bent u van harte 

uitgenodigd voor het plenaire programma. We 
houden een carrousel, waarbij elke kleurgroep 
een kwartier op één locatie blijft en daarna 
doorschuift naar de volgende. Het begin is als 
volgt: 
- groep geel: kerkzaal –de Queen of Peace 
Highschool: iets over de voortgang en iets over de 
motivatie; 

- groep blauw: middenzaal – ‘kleur van de kerk’: 
de kerk als goed verhaal; 
- groep rood: yogazaal – stellingenspel. 

 
12.30 Zingen in de kerkzaal ter overgang naar de lunch 
  
12.45 Gezamenlijke lunch – kerkzaal en 

ontmoetingsruimte en eventueel buiten. 
  
13.30 Einde van het programma 

(Hulp om het kerkgebouw weer in oude staat te 
herstellen is welkom!) 

 

Zondagsbrief 22 september 2019 
 
Voorgangers: Linda de Wals en ds. Ellie Boot 
Organist: Erik van Veelen  
Cantorij en Pauluskoor o.l.v. Annahes Odink 
Ouderling van dienst: Jan Vogel  
2e ambtsdrager: William Bouw 
Zondagskind: Tijmen de Vries 
Koster: Jan Beitler 
Welkom: Ad en Nia Ritmeester 
Geluid: Ad Ritmeester 
Kinderdienst: Bianca van den Burg  
Oppas: Myriam Beitler en Tim Floor 
Koffiedienst: Chris Timmermans en Frans Schimmel 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie - Vredesweek PKN 
en de tweede voor de Cantorij.  De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Kerk in Actie - Vredesweek PKN 
Het is Vredesweek. Helaas is vrede op veel plaatsen in de 
wereld ver te zoeken. 
De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen 
initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook 
over grenzen van cultuur en religie heen. De opbrengst 
van de collecte is bestemd voor een aantal 
vredesinitiatieven.  Een daarvan is de stichting  ‘Geloven 
in Samenleven’. De stichting werkt lokaal aan het 
verbinden van mensen van verschillende religies en het 
voorkomen van conflicten. In Kosovo ondersteunt PAX de 
lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica 
waarin Albanezen en Serviërs, die de verdeeldheid zelf 
pĳnlĳk hebben ervaren, elkaar de hand weer reiken in 
training, scholing en gezamenlĳke bedrĳfjes.  Steunt u 
deze vredesactiviteiten in binnen- en buitenland met uw 
gift? Hartelĳk dank! 
 
Kaart 
Een kaart wordt getekend voor Corrie van den Bor, 
echtgenote van Jan van den Bor, die op 14 september 
overleed en afgelopen vrijdag is begraven. We wensen 
Corrie moed en kracht om dit verlies te dragen. 
Ook tekenen we een kaart voor Kees Tadema. Zijn 
echtgenote Hennie is op maandag 16 september 



overleden. De afscheidsdienst zal op dinsdag 24 
september om 13.30 uur in de Eshof plaatsvinden. We 
wensen Kees van harte sterkte toe. 
 
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. 
 
Nieuws uit de Paulus Geloofsgemeenschap 
Op zondag 29 september is er om 11.00 uur een woord- 
en communieviering in het Pauluscentrum. Voorganger is 
Rinie Bouwman. 
 
De plaatselijke regeling  
De plaatselijke regeling van de Eshof (te downloaden 
vanaf de website) is op 5 september 2019 in de 
kerkenraad besproken. Als u het document niet kunt 
downloaden, kunt u via de scriba (Jan Hofman) een 
exemplaar opvragen. U als gemeente kan hierop binnen 
14 dagen uw reactie geven via de scriba (Jan Hofman). 
Bedoeling is dat de plaatselijke regeling zal worden 

vastgesteld in de kerkenraad van 24 oktober 2019. 
 
Programma Vorming & Toerusting 
U heeft allemaal het programma V&T voor het nieuwe 
seizoen in de bus gekregen. Er worden veel interessante 
onderwerpen aangeboden. Aan veel activiteiten kunt u 
spontaan meedoen maar het doorgaan van een activiteit 
wordt wel bepaald door de belangstelling die er vooraf 
voor is. U kunt zich vandaag nog opgeven via het e-
mailadres: vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com.  
Ook liggen er op de tafel in de hal 
aanmeldingsformulieren, die u kunt invullen en in de 
daarvoor bestemde doos deponeren!  
 
Reis naar Oeganda 
De groep  van  11 mensen die van 27 september tot en 
met 7 oktober naar de Queen of Peace Highschool in 
Oeganda gaan, willen tijdens hun verblijf een blog 
bijhouden op Polarsteps. Als je de app op je telefoon 
downloadt, kun je ook via de app de berichten volgen. Dit 
is de link: 
https://www.polarsteps.com/QueenofPeaceHighschoolAll
4UgandadeEshof/2374426-all4uganda-op-
reis?s=A2F4103B-D9F4-4085-9BC6-D6FFBB42B683  
 
Afwezigheid Ellie Boot 
Van 27 september tot en met 7 oktober is Ellie afwezig 
i.v.m. de reis naar Oeganda. In deze dagen zal Peter 
Breure (Voorthuizen) bereikbaar zijn als iemand een 
predikant nodig heeft. Nel Stoffelsen treedt op als 
tussenpersoon. Haar gegevens: tel. 033-2582003 of 06-
25316748. E-mail: nel.stoffelsen@kpnmail.nl. 
 
Agenda 
ma. 23 sept, 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 

wo. 25 sept, 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
wo. 25 sept, 20.00 uur: Repetitie Cantorij 
 
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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