
 
Zondag 10 mei 2015 

  zesde 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: “Zing voor de Heer een nieuw 
gezang”: lied 655 (t. Willem Barnard, m. Frits 
Mehtens) 1, 2 en 5 allen; 3 jongens/mannen, 4 
meisjes/vrouwen 

 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, besloten met het lied: “Jij 
geeft me de muziek…”  
(t. Roel Bosch, m. Orlando Gibbons) 

 
 

 

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. 

 
Gesprek met de kinderen. Daarna krijgen ze het 
licht mee en mogen naar de kinderdienst gaan. 
 

Lezing uit het Hooglied: 7,1 – 8,4 
 
Lied: “De liefde is een vuur dat brandt”  
(t. Sytze de Vries: Jij, mijn adem 67; m. Willem Vogel) 
 
Evangelielezing: Johannes 15,9-17 
 
Acclamatie: “Zing ten hemel toe”: lied 645,1  
(t. Willem Barnard, m. Genève 1562/psalm 81) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: “Ons heeft de Heer met liefde 
neergeschreven”: lied 976  
(t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel) 

 
gebeden en gaven 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, telkens besloten met “Licht voor ons 
uit” (t. Sytze de Vries, m. Jan de Jong) 

Licht voor ons uit en Woord dat ons goed doet: 
steek ons aan en maak ons bevlogen! 

 
Stil gebed; gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 
Slotlied: “Aan onszelf teruggegeven” (t. Marijke de 
Bruijne, m. Anneke Plieger-van der Heide; ‘Als 

appelbloesem in de winter - kerstoratorium’) staande 
Intussen komen de kinderen uit de oppas terug in 
ons midden. 
 
Zegen 
allen: lied 431b 

 

 

Zondagsbrief 10 mei 2015 
 
Voorganger: ds Ellie Boot 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderlingen: Hannah Wicherink, Herman Julsing 
Diaken: Henry Westein 
Lector: Pim van Tent 
Welkomstdienst: Coralien Toom 
Kinderdienst: Anneke Waslander, Feije Duim 
Oppas: Anja Bouw, Levi Boswijk 
Koster: André Lekkerkerker 
Koffiedienst: Anna Brasser, Eef van den Hoorn 
 
Collecten  
De eerste collecte is voor het straatpastoraat van 
Amersfoort. De tweede collecte is voor de 



landelijke kerk. Alle kinderen mogen hun bijdrage 
doen in de doos voor Moldavië. 
 
Bij de eerste collecte                                              
De diaconie vraagt graag uw aandacht voor het 
Straatpastoraat te Amersfoort. De stichting heeft 
een straatpastor in dienst die vorm en inhoud geeft 
aan de geestelijke zorg voor mensen die op straat 
leven en die in de opvang verblijven. Daarmee 
vervult de stichting een behoefte waarin eerder 
niet was voorzien in het pakket aan hulpverlening. 
De straatpastor respecteert de religieuze of 
levensbeschouwelijke achtergrond van een ieder 
die zij ontmoet. Daarachter schuilt het verlangen 
naar een samenleving waarin we elkaar met 
respect tegemoet treden. Onze bijdrage is zeer 
welkom. 
 
Bloemen: de bloemen gaan naar Dien van den 
Heuvel-van Essen (Sportweg 5): vandaag is ze 80 
jaar geworden. Met een hartelijke felicitatie! 
 
Kaart 
Een van de kaarten vandaag is bestemd voor René 
Rosmolen (De Boskamp 100, 3828 VX Hoogland). 
Hij had vanmorgen zullen voorgaan in de Eshof als 
hij geen fietsongeluk had gehad. Daarvan herstelt 
hij goed, maar de hersenschudding die hij opliep 
vertraagt het herstel. 
De tweede kaart is bestemd voor Roel Burema. 
Afgelopen vrijdag is hij opnieuw geopereerd aan de 
hersentumor, die zich nu bijna een jaar geleden 
openbaarde. 
 
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 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. 
Wilt u, los van de acties, het project steunen, dan 
kunt u 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.) 
 
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. 
 
14 mei Hemelvaartsdag 
Ook dit jaar wordt de traditie voortgezet om samen 
met de Paulusgemeenschap Hemelvaartsdag te 
vieren. Dit jaar is het een combinatie van fietsen 
en wandelen met de nadruk op wandelen en wel in 
de tuin van de familie Ramsbotham in het 
Hoevelakense Bos. Om 8.15 uur wordt er gefietst 
van het Pauluscentrum naar de OpdeHaar-tuin en 
vanaf 8.30 uur volgt de wandeling door de mooie 

tuin met uitleg en thema dat nu nog een 
verrassing is. Als we teruggefietst zijn naar het 
Pauluscentrum staat daar de koffie klaar en wordt 
de morgen afgesloten met een korte viering. 
 
Sponsorconcert Kilian van Rooij 15 mei  
Kilian is onlangs toegelaten tot de Royal Academy 
of Music in Londen. Om deze tweejarige opleiding 
mede te kunnen bekostigen geeft hij 
sponsorconcerten met werken van Sarasate, 
Rachmaninoff, Bach, Schubert en Hubay: op 15 
mei in de Eshof en op 16 mei in de Inham in 
Hoogland. 
De kerkzaal is om 19.30 uur open en de aanvang 
is 20.00 uur. Reservering via info@louisgauthier.nl  
of klinge@energyvalley.nl. Voorverkoop: € 10,00. 
Entree aan de zaal: € 12,50. 
          
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. Vóór 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. 10 mei 19.00u Repetitie jeugdmusical; de 
Eshof 
wo. 13 mei 13.30u Activiteitenmiddag, de Eshof 
vr. 15 mei 20.00u Moldaviëgroep: oefenen voor 
zondag 17 mei, de Eshof 
zo. 17 mei 19.00u Repetitie jeugdmusical, de Eshof 
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