
 
Zondag 17 mei 2015 

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

herhalen het eenmaal in het Engels, eenmaal in het 

Nederlands. 

 allen gaan zitten 

 

Smeekgebed (door Frank van den Heuvel), 

besloten met kyriehymne lied 299e (t. Sytze de 

Vries, m. Willem Vogel) I = jongens en mannen, II 

= meisjes en vrouwen 

 

Gloria = lied: “Heer, u doorgrondt en kent mij”: 

lied 139b (t. en m. Marcel Zimmer) 

Coupletten door de Moldaviëgroep, allen het refrein 

 

 de heilige Schrift 

 

Gebed van de zondag 

 

Gesprek met de kinderen door Stefan Stitselaar. 

Daarna krijgen ze het licht mee en mogen naar de 

kinderdienst gaan. 

 

Lied ter inleiding op de schriftlezing: “Love is a 

verb” (John Mayer) door de Moldaviëgroep 
 

Love is a verb 

It ain't a thing 
It's not something you own 
It's not something you scream 
 
When you show me love 

I don't need your words 
Yeah love ain't a thing 
Love is a verb 
Love ain't a thing 
Love is a verb 
 
Love ain't a crutch 

It ain't an excuse 
No you can't get through love 
On just a pile of IOUS 
 
Love ain't a drug 
Despite what you've heard 

Yeah love ain't a thing 
Love is a verb 
Love ain't a thing 
Love is a verb 

 
So you gotta show, show, show me 
Show, show, show me 

Show, show, show me 
That love is a verb 
 
Yeah you gotta show, show, show me 
Show, show, show me 
Show, show, show me 
That love is a verb 

 
Love ain't a thing 
Love is a verb 

 

Lezing uit het Hooglied: 5,9 – 6,3 (door Mirjam 

Bos en Niels Roos) 

 

Lied: “Avond” (Boudewijn de Groot) door de 

Moldaviëgroep; allen mogen het refrein meezingen 

 
Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken 
en te hopen dat je licht het doet. 
Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker 
want binnen is het warm en licht en goed. 

Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. 
Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen 
en ik ken je diepste angst. 
 
allen Want je kunt niets zeker weten en alles gaat 
voorbij. 

Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, 

ik geloof, ik geloof in jou en mij. 
 
En als je 's morgens opstaat ben ik bij je 
en misschien heb ik al thee gezet. 
En als de zon schijnt buiten gaan we lopen door de 
duinen 

en als het regent gaan we terug in bed. 
Uren langzaam wakker worden, zwevend door de tijd, 
ik zie het licht door de gordijnen en ik weet: 
het verleden geeft geen zekerheid. 
 
allen Want je kunt niets zeker weten... 
 

Ik doe de lichten uit en de kamer wordt nu donker, 
een straatlantaarn buiten geeft wat licht. 
En de dingen in de kamer worden vrienden die gaan 
slapen, 

de stoelen staan te wachten op het ontbijt. 



En morgen word ik wakker met de geur van brood en 
honing, 
de glans van het gouden zonlicht in jouw haar. 
En de dingen in de kamer, ik zeg ze welterusten, 
vanavond gaan we slapen en morgen zien we wel. 

 
Maar de dingen in de kamer zouden levenloze dingen 
zijn zonder jou. 
allen En je kunt niets zeker weten, want alles gaat 
voorbij. 
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, 
ik geloof, ik geloof in jou en mij. 

Ik geloof, ik geloof, ik geloof, 
ik geloof, ik geloof in jou en mij. 
 
allen En je kunt niets zeker weten... 
 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied: “We shall overcome” (t. Peter Seeger) 

 
 

2. The Lord will see us through, (2x) 

The Lord will see us through someday; 

Oh, deep in my heart, I do believe, 

We shall overcome someday. 

 

4. We’ll walk hand in hand, (2x) 

We’ll walk hand in hand someday; 

Oh, deep in my heart, I do believe, 

We’ll walk hand in hand someday. 

 

7. We shall live in peace, (2x) 

We shall live in peace someday; 

Oh, deep in my heart, I do believe, 

We shall live in peace someday. 

 

gebeden en gaven 

 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 

inzameling van de gaven. Intussen geeft Henry 

Westein een update van het diaconale project. 

 

Voorbeden (met Anje Boswijk), 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: “Een land om van te dromen” (t. Mar van 

der Velden, m. Joods-Poolse melodie; Geroepen om 

te zingen 112) Intussen komen de kinderen uit de 

oppas terug in ons midden. 

 

Zegen 

allen: lied 431b 

 

 

 
U bent van harte uitgenodigd om koffie, thee of 

limonade te blijven drinken. 

 

Blijft u nog iets langer? Ongeveer tien minuten na 

afloop van de dienst zal Jan Baas een 

fotopresentatie geven van zijn reis naar Moldavië, 

waar hij net van terug is. Hij was in Purcari en 

heeft gezien wat voor werk de jongeren er gaan 

doen. De presentatie vindt plaats in de 

ontmoetingsruimte en zal ongeveer een half uur 

duren. 

 

 

Zondagsbrief 17 mei 2015 
Voorganger: ds Ellie Boot 
Organist: Skip van Rooij 
Ouderlingen: Nel van Rietschoten, Mart Geelhoed 
Diaken: William Bouw 
Welkomstdienst: Joke van der Klok, Demi Beitler 
Kinderdienst: Heidi van Dusschoten, Ingrid Kroneman 
Zondagskind: Femke van de Kamp 
Oppas: Judith van Hoeijen, Tim Floor 
Koster: Frans Schimmel 
Koffiedienst: Mineke Haverkamp, Wilma van de Kuilen 
Met medewerking van de jongeren van de 
Moldaviëgroep 
 
Collecten  
De eerste collecte is voor het diaconaal project Moldavië. 
De tweede collecte is voor de eredienst. Alle kinderen 
mogen hun bijdrage doen in de doos voor Moldavië. 
 
Bij de eerste collecte      
In de zomer van 2015 gaat een groep van elf jongeren 
met vier begeleiders naar Moldavië. Daar gaan ze helpen 
bouwen aan onder andere naschoolse opvang – na de 
kerkdienst van vanmorgen zullen we hier iets meer van 
zien. Kinderen in Moldavië hebben na schooltijd vaak 
geen plek om naar toe te gaan. In de naschoolse opvang 
kunnen ze huiswerk doen, iets drinken en eten en 
samen spelen. De jongeren die in Moldavië aan het werk 
gaan, brengen een deel van de kosten voor die opvang 
bij elkaar. Deze collecte is daarvoor bestemd. 
 
Bloemen 
De bloemen zijn bestemd voor Jannie van de Veen 
(Veenlanden 69). Met een hartelijke felicitatie, want 
morgen wordt ze 76 jaar. 



 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Rudi Hulst (Van Dedemlaan 
43). Afgelopen woensdag is hij aan zijn tweede oog 
geopereerd vanwege loslatend netvlies. We wensen hem 
van harte voorspoedig herstel toe. 
De tweede kaart gaat met onze hartelijke groeten naar 
Milan van Beek (postadres: I.G.J. van den Boschstraat 
45, 4475 AL Wilhelminadorp), die op het moment voor 
drie maanden in Nicaragua verblijft. Daar leert hij de taal 
en is er aan het werk voor de stichting Juntos Contigo: 
een organisatie die straatkinderen een kans biedt om 
een leven op te bouwen buiten de vuilnisbelt. Milan en 
zijn vriend Ryan zetten voor deze stichting een 
voetbalteam op, waardoor ze gemakkelijker de lastige 
doelgroep van 13-17 jaar kunnen bereiken. Als de 
jongeren voetballen, worden ze niet verleid om uit school 
de straat op te gaan en in de criminaliteit terecht te 
komen. Ook worden ze en passant uitgenodigd voor 
bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, kan er seksuele 
voorlichting worden gegeven, aidspreventie, etc. 
 
Wijnproeven voor het diaconaal project Moldavië 
Op 24 mei zal er in de Eshof een wijnproeverij 
plaatsvinden. Erik Schaap verkoopt vanuit zijn kleine 
winkeltje ‘the Wine Adventure’ in Putten een breed scala 
aan internationale wijnen. Zijn assortiment kent maar 
liefst 55 soorten Moldavische wijnen, waaronder de 
wijnen van het wijnhuis Purcari. Purcari is de plaats waar 
de jongeren deze zomer hun handen uit de mouwen 
gaan steken. 
Moldavië is een klein en arm land, maar Purcari is een 
naam met internationale allure. Tijdens de wijnproeverij 
laat Erik u kennismaken met de Moldavische wijnen. Als 
u zich wilt inschrijven voor de wijnproeverij kunt u zich 
opgeven na de kerkdienst of via 
moldavie2015@gmail.com. De wijnproeverij start om 
14.00 uur en zal ongeveer drie à vier uur duren en kost 
€ 25,- per persoon. 
Naast de proeverij zal er direct na de kerkdienst ook de 
gelegenheid zijn om wijnen te proeven die namens het 
project worden verkocht. Van het wijnhuis Purcari 
verkopen wij vier soorten wijn, waaronder de 
authentieke Rara Neagra. Zo kunt u alsnog kennis 
maken met de wijnen van Purcari, ook als u niet 
meedoet aan de proeverij. 
 
Zwemactie 
Wilt u de jongeren van het diaconaal project sponsoren 
voor een sportieve prestatie? Op zondagmiddag 31 mei 
gaan ze een uur lang baantjes trekken in De Slag. Op de 
houten hangtafel in de hal liggen inschrijflijsten voor 
sponsors. 
 
Taartenactie  
Ook met het bakken van taarten verdienen de 
Moldaviëgangers graag geld. 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. 
 
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. 
 
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. 17 mei 19.00u Repetitie jeugdmusical; de Eshof 
ma. 18 mei 20.00u Wijkteam 2, Ridderspoor 12 
di. 19 mei 20.00u Informatieavond kloosterweekend 10-
12 juli, Irenepad 6 
wo. 20 mei 19.30u Classicale Vergadering, Barneveld 
Idem 20.00u Commissie Vorming & Toerusting, 
Lindenhof 18 
Idem 20.00u Diaconie, de Eshof 
do. 21 mei 20.00u Moderamen, de Eshof 
zo. 24 mei 14.00u Wijnproeverij, de Eshof 
zo. 24 mei 19.00u Repetitie jeugdmusical, de Eshof 
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