
 
Zondag 26 april 2015 

  vierde van Pasen 

 
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: “Take, o take me as I am”: lied 833 
(t. en m. John L. Bell, vert. René van Loenen) 
De cantorij zingt het lied in het Engels, allen 
herhalen het eenmaal in het Engels, eenmaal in het 
Nederlands 

 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, besloten met de Kyrie- en 
Gloriahymne: lied 299e (t. Sytze de Vries, m. 
Willem Vogel) I = cantorij, II = allen 
 
 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: Hooglied 2,8-17 
 
Lied: “Jij geeft me de muziek…” (t. Roel Bosch, m. 
Orlando Gibbons) allen: 

 
 
cantorij: 
4. De winter is voorbij, het land is groen. 
De duif koert al, de bloemen glanzen wit. 
De morgen ademt op, het duister vlucht. 
Nog even moet jij weg. Jouw tijd komt nog. 
 

allen: 

9. Aan jou ontspringt een leven van genot, 
de wind die opsteekt brengt jouw geuren hier, 
in melk en wijn deelt zich jouw liefde uit. 
Waai door mijn hof! Wees jij mijn levensbron. 
 
Evangelielezing: Johannes 10,11-16 
 

Acclamatie/lied: “De Heer is mijn herder”: lied 
23b (t. J.J.L ten Kate, m. J.G. Bastiaans) 
in beurtzang: 1 + 3 + 5 allen, 2 mannen en 
jongens, 4 vrouwen en meisjes 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: “De aarde is vervuld”: lied 650 (t. Willem 

Barnard, m. Frits Mehrtens) in beurtzang: 1 + 5 
cantorij, 2 + 6 + 7 allen, 3 vrouwen en meisjes, 4 
mannen en jongens 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 

inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, telkens besloten met “Licht voor ons 
uit en Woord dat ons goed doet: steek ons aan en 
maak ons bevlogen!” (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: “Ga met God en hij zal met je zijn”: lied 
416 (t. Jeremiah Rankin, vert. Gert Landman, m. 
Ralph Vaughan Williams) 
vers 3 cantorij, overige allen 
Intussen komen de kinderen uit de oppas terug in 
ons midden. 

 
Zegen 
allen: “Thank you, Father” 

 



 

 

Zondagsbrief 26 april 2015 
Voorgangers: ds Ellie Boot, ds John Prakash Kalathil 
Organist: Rudi Coppoolse 
Eshofcantorij onder leiding van Annahes Boezeman 
Ouderlingen: Nel van Rietschoten, Mart Geelhoed 
Diaken: Henry Westein 
Lector: Ans Baas 
Welkomstdienst: Céline Jumelet 
Zondagskind: Sanneke Beukers 
Kinderdienst: Jantine Schuiteman, Krista Kempers 
Oppas: Ina van Os, Myriam Zandberg 
Koster: Jan Haverkamp 
Koffiedienst: Frans Schimmel, Jeanette van Driel 
 
Collecten  
De eerste collecte is voor de eredienst en de kerkmuziek 
van de PKN. De tweede collecte is voor het onderhoud 
van het gebouw. Alle kinderen mogen hun bijdrage doen 
in de doos voor Moldavië. 
 
Bezoek uit Grace Home, India 
Met vreugde begroeten we in deze kerkdienst pastor 
John Kalathil. Pastor John is de oprichter van het 
weeshuis Grace Home bij New Delhi, dat we van 2010 
tot en met 2012 vanuit de Eshof hebben gesteund en 
waar verschillende jongere en oudere gemeenteleden 
inmiddels zijn geweest. Pastor John zal vandaag de 
schriftuitleg verzorgen. Na afloop van de dienst is er 
gelegenheid hem te ontmoeten. 
 
Bij de eerste collecte 
De eredienst ziet er in alle protestantse gemeenten 
anders uit. Er wordt ingetogen of juist uitbundig gevierd. 
Op veel plekken ontstaan ook nieuwe vormen van 
vieren. 
Onder de titel ‘Vieren in huis en kerk’ helpt de 
Protestantse Kerk gemeenten om vernieuwend, 
eigentijds en aansprekend te vieren. Gemeente-
adviseurs verzamelen voorbeelden die als inspiratie 
kunnen dienen voor andere gemeenten. Met de 
opbrengst van de collecte kunnen gemeenten met 
nieuwe initiatieven om in de eredienst aan te sluiten bij 
de leefwereld van mensen, worden ondersteund. 
 
Bloemen 
De bloemen zijn bestemd voor Michel en Anneke Kat-van 
den Brom (Van Lyndenlaan 25): op 2 mei zijn ze 25 jaar 
getrouwd. Met een hartelijke felicitatie! 
 
Kaart 
Er zijn vanmorgen vier kaarten om te tekenen. Een 
ervan is een hartelijke groet uit ons midden voor de 
kinderen en de staf van Grace Home. 
De tweede is bestemd voor Ben en Elly de Graaf-Brundel 

(Anjerlaan 12); hun jongste dochter Lieke (21) weet 
sinds ruim een maand dat ze de ziekte multiple sclerose 
heeft. We wensen hen beiden en hun drie kinderen veel 
sterkte toe. 
Een derde kaart is voor Rink van Veluw (Johan Frisohof 
2). Hij is herstellend van een gebroken heup. De vierde 
kaart is voor René en Annemieke Huurdeman, Thijs en 
Floor (De Veenslag 5): afgelopen zondag is Floor 
vanwege koorts met spoed in het ziekenhuis 
opgenomen. 
 
Taartenactie  
Om geld te verdienen 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, die 
voorin de kerk hangt. 
 
24-uursactie Moldaviëproject 
Wie nog niet de kans heeft gekregen bij te dragen aan 
het diaconale project, mag dat natuurlijk alsnog doen!  
U kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL49 
RABO 0302 2639 77 t.n.v. ZWO onder vermelding 
‘jongerenproject Moldavie’. (Dit is een rekeningnummer 
met ANBI-keurmerk.) 
 
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. 26 april 19.00u Repetitie jeugdmusical; de Eshof 
di. 28 april 13.30u Activiteitenmiddag, de Eshof 
di. 28 april 20.00u Wijkteam 8, Veenslagenweg 117 
wo. 29 april 20.00u Pastorale Raad: thema-avond, de 
Eshof 
do. 30 april 19.30u Begeleidingsteam Moldavië, de Eshof 
vr. 1 mei 20.00u Projectoverleg Moldavië, de Eshof 
za. 2 mei: Oefenzaterdag jeugdmusical 
zo. 3 mei 19.00u Repetitie jeugdmusical, de Eshof 
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl; Kerkdiensten beluisteren: 
www.kerkdienstgemist.nl 
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