
 
Zondag 19 april 2015 

  derde zondag van Pasen 
 

De liturgie bevat (bijna) geen liedteksten en 
muzieknotaties. Deze mogen niet zonder 

toestemming op het internet gepubliceerd worden. 
Wie graag een liturgie met liederen en 

muzieknotatie (voor zover die niet in het nieuwe 
liedboek staan) wil ontvangen, kan een mail sturen 

aan ellie.boot@hccnet.nl of aan 

keesvanrietschoten@gmail.com 

 
Orgelspel 
Welkom; stil gebed 
 allen gaan staan 
Groet en drempelgebed  
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. 
 
vg God van mensen 
 die ons hart aanziet 
 en weet wat er in ons omgaat, 
allen hoor naar ons bidden! 

vg U die ons noemt bij onze naam, 
allen doe ons leven in de ruimte van uw liefde. 
 Amen. 
 
Openingslied: “Liefde, eenmaal uitgesproken”: lied 
791, 1+2+3 (t. Sytze de Vries, m. John Stainer) 
 

 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, besloten met de Kyrie- en 
Gloriahymne: lied 299e (t. Sytze de Vries, m. 
Willem Vogel) I = jongens en mannen, II = 
meisjes en vrouwen 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen. Daarna krijgen ze het 
licht mee en mogen naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het Hooglied: 1,1-8 

 
Lied: “Jij geeft me de muziek…” (t. Roel Bosch, m. 
Orlando Gibbons) 

 
 
3. Hun tuin gesloten houden was mijn taak. 
Maar die van mij staat open voor mijn lief. 
Ik wacht op jou, ik sluit me niet meer af, 
zoals ik ben ben ik; kom, vind me gauw. 
 

5. Een lelie tussen distels, mijn vriendin. 
Een fruitboom tussen eiken, hij, mijn vriend. 
Zo anders, toch zo eigen is de mens 
van wie ik houd. En ik? Ik bloei, leef op. 
 
Evangelielezing: Johannes 21,15-19 
 

Lied: “Waarom moest ik uw stem verstaan”: lied 
941 (t. Ad den Besten, m. 15e eeuw/Straatsburg 1560) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: “Wij zijn geroepen tot het feest” 
(t. Sytze de Vries, m. Jan Hut; Zingend Geloven 4, 68) 

 
gebeden en gaven 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven; intussen geven twee 
van de jongeren van het Moldaviëproject, Demi en 
Odin, een update van de stand van zaken. 
 

In gedachtenis: Willemina Willemsen-Sonnenberg 
4 februari 1926 – 11 april 2015 
 
Voorbeden, telkens besloten met “Licht voor ons 
uit” (t. Sytze de Vries, m. Jan de Jong) 
 
Stil gebed; Onze Vader: 

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. 
 

Slotlied: “Liefde, eenmaal uitgesproken”: lied 791, 
4+5+6 
Intussen komen de kinderen uit de oppas terug in 
ons midden. 
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Zegen 
allen: lied 431b 
 

 

Zondagsbrief 19 april 2015 
Voorganger: ds Ellie Boot 

Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderlingen: Nico Peer, Nel van Rietschoten 
Diaken: Wilma van de Kuilen 
Lector: Bea de Rijke  
Welkomstdienst: Joke van der Klok 
Zondagskind: Naomi du Crocq  
Kinderdienst: Maarten Kneppers, eventueel ook 
Mariska du Crocq 

Oppas: Marit van Looijengoed, Eline Breugem  
Koster: Jan Haverkamp 
Koffiedienst: Chris Timmerman, Janny van den 
Berg  
 
Collecten  
De eerste collecte is voor de Stichting Hulpdienst 

Hoevelaken. De tweede collecte is voor het jeugd- 
en jongerenwerk. Alle kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Moldavië. 
 
Bloemen 
De bloemen zijn bestemd voor Wil de Meij 
(Lagebrinkerweg 9), die we van harte feliciteren: 

vandaag wordt ze 77 jaar. 
 
Kaart 
Er zijn vier kaarten vanmorgen. 
Een ervan is bestemd voor de kinderen van Willy 
Willemsen: Dick en Frieda, Henk en Joke, Wouter 
en Renée, Wiljo en Jan. We wensen hen sterkte 
met het verlies van hun moeder en schoonmoeder. 

Een tweede kaart is voor Lies van de Rovaart-
Bakker (Kyftenbeltlaan 30). Ze is een week 
geleden met longontsteking opgenomen in het 
ziekenhuis. 
De derde kaart is voor Janny Merrick-Versteeg 
(Wilhelminalaan 43), die tobt met een vorm van 
eczeem en andere gezondheidsklachten. 

De vierde kaart is voor Sary Horst (De Heerd 22). 
Sary is één van de jongeren die mee zijn geweest 
naar Grace Home in India in 2011-2012. Ze heeft 
twee weken in het ziekenhuis gelegen met een 
ernstige ontsteking. Sinds afgelopen woensdag is 
ze thuis om daar verder te herstellen.  
 

Taartenactie  
Om geld bijeen te sprokkelen voor het diaconale 
project bakt de Moldaviëgroep taarten! U kunt   
een taart bestellen door cake- of taartvormen 
(max. Ø 26 cm) aan te leveren en te kiezen uit    
de volgende mogelijkheden: Appeltaart - € 10; 
Kwarktaart - € 10; Chocoladetaart - € 10;       
Cake - € 6;  Kruidcake - € 6 
Taarten en cakes kunnen ook per mail besteld 
worden: moldavie2015@gmail.com. Via dat 
mailadres is ook meer informatie te krijgen.        
De taarten en cakes worden thuis bezorgd en      

bij de bezorging afgerekend. 

 

 
 
Pastel bij het Hooglied 
We lezen in de paastijd (de zondagen van Pasen 
tot en met Pinksteren) in het Hooglied. We worden 
daarbij geïnspireerd door een pastel van Harbert 
Booij. Harbert is docent beeldende communicatie 
en andere vakken aan de Hogeschool Windesheim; 
vakgebieden, die alle te maken hebben met de rol 
en de betekenis van kunst(didactiek) in de 
theologieopleiding. Harbert heeft de pastel speciaal 
voor de lezing van het Hooglied en voor de Eshof 
gemaakt. 

 
 
Volgende week zondag zijn we weer open 
In het lijstje kerkdiensten op pagina 1 in de 
Rondom van april is de dienst van zondag 26 april 

weggevallen. Maar er is gewoon kerk op die 
zondag. Het zal zelfs een bijzondere viering 
worden: pastor John Kalathil is in ons midden en 
zal de uitleg verzorgen. En de cantorij zal de 
gemeentezang ondersteunen. 
 
24-uursactie Moldaviëproject 

In het Paasweekend van 4-5 april hebben de 
jongeren die naar Moldavië gaan een 24-uursactie 
gehouden. Ze hebben tijdens die actie enveloppen 
opgehaald waarin we als gemeenteleden een 
donatie konden doen.  
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Als u niet thuis was of u heeft de jongeren gemist 

en hebt de envelop nog, dan kunt u die in de Eshof 
afgeven aan de diaken. U kunt natuurlijk ook een 
bedrag via een bankrekening overmaken op 
rekeningnummer NL49 RABO 0302 2639 77 t.n.v. 
ZWO onder vermelding ‘jongerenproject Moldavie’. 
(Dit is een rekeningnummer met ANBI-keurmerk.) 
 

Erik Idema: de Bijbel in Gewone Taal 
Erik Idema leidt ons door de Bijbel in Gewone Taal, 
die in oktober 2014 is verschenen. Bekende 
Bijbelpassages kunnen in deze nieuwe vertaling 
ineens verrassend overkomen! 
Opgave van tevoren is niet verplicht maar wel fijn 
in verband met het verzorgen van de koffie en de 
thee. Opgeven kan bij Hans Nobels, tel. 2534775, 

e-mail hansnobels@hetnet.nl 
 
Mantelzorger, wat is jouw verhaal? 
De ontmoetingsavond voor mantelzorgers in 
november 2014 in De Eshof bracht aan het licht 
dat de ontmoeting met andere mantelzorgers, het 
delen van elkaars verhaal, een belangrijke waarde 

kan hebben. Er bleek behoefte te zijn aan meer 
van deze gelegenheden.  
Graag nodigen we u daarom uit voor een volgende 
ontmoetingsavond. U bent welkom op woensdag 
22 april om 20.00 uur in het Pauluscentrum. Er zal 
dan ruim gelegenheid zijn met elkaar in gesprek te 
gaan. 

De avond is bedoeld voor ieder die mantelzorger is. 
Daarnaast is uiteraard ieder welkom die 
belangstelling heeft voor het thema. 
 
Ontmoeting met pastor John Kalathil 
Van 18 tot 28 april is pastor John Kalathil (van het 
weeshuis Grace Home in India) in Nederland op 
uitnodiging van Stichting Grace Care Nederland. 
Op zaterdag 25 april is er van 14.00-16.30 uur 
gelegenheid om pastor John en elkaar te 
ontmoeten. Ook kunt u ter plekke kaarten 
schrijven naar India, informatie inwinnen over de 
stichting en foto's van Grace Home bekijken. 
De middag zal plaatsvinden op De Spreng, Van 
Dedemlaan 4. U bent van harte welkom! 

 
Rommelmarkt ‘de Eshof’ op 30 mei  
Op 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in  
de Eshof gehouden. Op 28 en 29 mei kunt u  
tussen 18.00 en 20.00 spullen brengen. Voor  
die tijd is er een beperkte opslag voor als u niet  
in staat bent uw spullen tot die tijd te bewaren.  

In overleg kunnen deze spullen opgehaald  
worden.  
Contact: Maaike Meijer – 06 43997837  
Marieke Vreekamp – 06 22497087 
 
Agenda 
zo. 19 april 19.00u Repetitie jeugdmusical; de 
Eshof 
di. 21 april 20.00u Erik Idema: de Bijbel in Gewone 
Taal; de Eshof 
di. 21 april 20.00u Evaluatie huiskamergesprekken, 
de Eshof 

wo. 22 april 10.00u Wijkteam 5, Julianalaan 15 

wo. 22 april 20.00u Contactavond voor 
mantelzorgers, Pauluscentrum 
wo. 22 april 20.00u College van kerkrentmeesters, 
de Eshof 
do. 23 april 20.00u Kerkenraad, de Eshof 
za. 25 april 14.00-16.30u Ontmoeting met pastor 
John Kalathil, De Spreng (Van Dedemlaan 4) 

zo. 26 april 19.00u Repetitie jeugdmusical, de 
Eshof 
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl; Kerkdiensten beluisteren: 
www.kerkdienstgemist.nl 
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