
Zondag 20 september 2015 
Startzondag 

en Vredeszondag 
 

VREDE VERBINDT 
BUREN 

 

St. Paulusgeloofsgemeenschap en 
Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ 

Hoevelaken 
 

Bij binnenkomst krijgt ieder een bijzonder 
theezakje. Daarop schrijf je, aan de binnenkant 
van het flapje bovenaan, je naam. De theezakjes 
worden in manden gedaan en zullen later in de 
dienst uitgedeeld worden. 
 
Orgelspel 
Welkom; stil gebed 
 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, uw mensen, 
 de weg van vrede gaan. 
 Amen. 
 
Openingslied: “Hier wordt een huis voor God 
gebouwd” (t. Henk Jongerius, m. John Bacchus 
Dykes; Tussentijds 4) allen: 

 
allen gaan zitten 

Smeekgebed, besloten met  
(orthodox; Liedboek 301a) 
 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Uitreiken van liedboeken aan kinderen die naar 
groep 4 zijn gegaan: Zeger Duine; Benthe Beitler; 
Thies Bouw; Sarah van der Geer; Ruben van den 
Berg; Jet van Veldhuizen 
 
Daarna mogen alle kinderen naar de kinderdienst 
gaan. 
 
Gezongen en gesproken schriftlezing: Psalm 139 
(t. Margryt Poortstra, m. Bram Stellingwerf) 
antifoon, eerste keer door koor en cantorij: 

 
 

Alles weet Gij van mij, Gij kent mij beter 
dan ik mezelf ken. Ga ik er op uit, 

Gij vergezelt mij. Sluit ik mijn ogen, 
Gij zijt in mijn rust. Niemand die mij 

liefheeft, valt zo samen met mij. 
 

Meer nog dan een mantel om mij heen, 
als een hand op mijn hoofd, zijt Gij 

aanwezig. Gij ziet mij zoals ik ben. Niets 
hoef ik voor U te verbergen. 

 
Al in de buik van mijn moeder 

werd ik door U gekend. Van voor 
mijn herinnering waren wij vervlochten 

met elkaar. Mijn ziel werd door U gevormd. 
allen: antifoon 

 
Wat zich in mijn hart verbergt, 

waar ik met niemand over durf te spreken: 
Gij weet het. Als een open boek 

leest Gij mij, ook mijn duistere geheimen. 
 

Wat het daglicht niet kan verdragen, roei 
het uit. Waar het kwaad mij in de greep 

heeft, leer mij om het van me af te slaan. 
Druk gemene gedachten de kop in 

en leid mij op uw wegen. 
allen: antifoon 

 
Niemand die mij zo goed kent. Gij weet 

van de pijn als ik goed bedoel 
en kwaad doe. Toch blijft Gij bij me. 

Met ogen van de ziel ziet Gij mij. 
Wie kan mij beter leiden? 

allen: antifoon 
 
Evangelielezing: Marcus 9,30-37 
 
Acclamatie: antifoon van psalm 139 (zie boven) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: “Dat een nieuwe wereld komen zal” 
 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Als ze allen binnen zijn zingen ze een lied uit het 
liedboek: “Elke dag vertelt…” – lied 224 (t. Bette 
Westera en Mies Westera-Franke, m. volkslied) 
 
Inzameling van de gaven. Onder de inzameling 
zingen de jongeren die naar Moldavië zijn geweest 
een Roemeens lied: “Te iubesc” 
 

Te iubesc 3x   Te iubesc 
Pertin Isus    Te Mai iubesct 
Te iubesc 2x   Va devera 
Je vrau sacs unt   De ja jubient 
     Cat pertot 
Te iubesc    Njat salvat 
Te Mai iubesct   Pente versat 
Va devera    its Multumim 



De ja jubient 
Cat pertot    Te iubesc 3x 
Njat salvat    Pertin Isus 
Pientje valsat   Te iubesc 2x 
its Multumim   Pertin Isus 
     Je vrau sacs unt 
Te iubesc 3x 
Pertin Isus    Te iubesc 3x 
Te iubesc 2x   Pertin Isus 
Pertin Isus    Te iubesc 2x 
Je vrau sacs unt   Pertin Isus 
     Je vrau sacs unt 
     its Multumim 

Vertaling: 
 Hij houdt van jou 
 Het is Jezus 
 Hij is er voor jou 
 Hij houdt van jou 
 Ik hou ook van jou 
 Want we hebben het goed samen 
 Voor iedereen is er een redding  
 En daarvoor zeggen we dank je wel 
 
Aansluitend aan de inzameling van de gaven wordt 
er een gave uitgedeeld: ieder mag een theezakje 
pakken uit de mand die langskomt. Intussen 
zingen we: “Ga tot de einden der aarde”  
(t. Herman Verbeek, m. Chris Fictoor) 
 
Voorbeden, door het koor ingezet met “Take, o 
take me as I am”; we besluiten allen samen met 
hetzelfde lied in het Nederlands: “Neem mij aan 
zoals ik ben” (lied 833; t. en m. John L. Bell, vert. 
René van Loenen) 
 
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: “Geef 
vrede door van hand tot hand”: lied 1014  
(t. Fred Kaan, vert. Andries Govaart, m. Ierland) 
Onder de vredegroet worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
cantorij/koor: 
 
Zegen 
 
Slotlied: “Komen ooit voeten…” (t. Huub 
Oosterhuis, m. Freylinghausen 1741; Gezangen 
voor liturgie 484) 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
20 september 2015 

 
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 – 

in één van de zalen. 
 
11.30 … ofwel bij het luiden van de bel bent u van 

harte uitgenodigd voor het plenaire 
programma met:  
- presentatie diaconale reis naar Moldavië 
- zang 
- kennismaking met elkaar 

 Wie liever tijdens een wandeling een 
gesprekje met een ander voert, kan om 
11.30 uur met Willemien Schuurman Hess 
op pad voor een Emmaüswandeling. Vlak 
voor de lunch verwachten we de 
wandelaars terug. 

 
12.30 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!) 

 
Er is ook na de kerkdienst, tot aan de lunch, oppas 
voor de kleinste kinderen. 
 

---------------- 
 

Ben ik een goede buur? 
Tijdens de kerkdienst worden theezakjes 

uitgedeeld. U hebt bij binnenkomst op zo’n zakje 
uw naam gezet. 

Het theezakje is een aanzet om op een leuke 
manier eens nader kennis te maken met de 
buren. ‘Buren’ in brede zin: vandaag zijn we 

allemaal buren van elkaar. U bent vrij om die 
kennismaking op uw eigen manier vorm te geven 

en bent tot niets verplicht. 
Weet u niet wie de persoon op het theezakje is? 

Mogelijk kan uw buurman/-vrouw u de juiste 
persoon aanwijzen. 

We nodigen u uit om van de ontmoeting een foto 
te maken of om er iets over te schrijven. Stuurt u 

dat dan naar Gerwin Duine (’t Viertel 1, 
gerwin.esther@hetnet.nl). Hij zal alles 

verzamelen en insturen naar de beide kerkbladen. 
 

---------------- 
 

mailto:gerwin.esther@hetnet.nl


Zondagsbrief 20 september 2014 
Voorgangers: Gerda van Vilsteren en ds Ellie Boot 
Organist: Rudi Coppoolse 
Pauluskoor en Eshofcantorij o.l.v. Annahes Boezeman 
Ouderlingen: Jan Vogel, Hannah Wicherink 
Diaken: Quirina Schipper, William Bouw 
Zondagskind: Lieke Kroneman 
Welkomstdienst: Robert van Bloemendaal 
Kinderdienst: Maarten Kneppers, Anneke Waslander 
Oppas: Linda Borgdorff, Hanne Blaas 
Koffiedienst: Annie Schuurman, Jannie van de Veen 
Koster: Jaap van Ginkel 
Fotograaf: Ad Ritmeester 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor vredeswerk. De tweede 
collecte is voor de eredienst. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Moldavië. 
 
Bij de eerste collecte 
Op deze zondag in de Vredesweek collecteren we voor 
vredesprojecten van Kerk in Actie en PAX. Zoals in Mali, 
waar een christelijke journalist samen met een imam 
radioprogramma’s maakt over vrede en verzoening. In 
Zuid-Sudan heeft een bisschop, met steun van PAX, het 
vredesdorp Kuron gesticht. Jong en oud, christen en 
moslim ontplooien vanuit dit dorp initiatieven die de 
vrede in het land moeten dienen. Met de opbrengst van 
deze collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere 
initiatieven voor vrede. 
 
Overlijden 
In de Paulusgemeenschap zijn de afgelopen week drie 
mensen overleden. Op 13 september overleed Jordanus 
Cornelis (Daan) Bakker, geboren op 21 november 1939. 
Op donderdag 17 september heeft de afscheids-
bijeenkomst plaatsgevonden. 
Op 14 september overleed Alphonsius Maria (Fons) 
Goossens, geboren op 3 september 1939. Maandag 21 
september zal er om 11.30 uur een afscheidsviering 
gehouden worden in het Pauluscentrum. Fons was vele 
jaren lid van het Pauluskoor. 
Ook op 14 september overleed Johanna Catharina 
(Anny) Gal-van der Heiden, geboren op 8 juni 1926. De 
afscheidsplechtigheid zal op maandag 21 september om 
13.15 uur plaatsvinden in crematorium Rusthof te 
Leusden. 
 
Kaart 
Voor Mia Goossens-Blommestein, de echtgenote van 
Fons, ligt een kaart klaar in de ontmoetingsruimte, waar 
we als blijk van medeleven onze naam op kunnen 
zetten. 
We tekenen vanmorgen ook een kaart voor Dennis en 
Ciska Toebast en voor Gerard en Marianne Steltenpool, 
met onze dank voor de sponsoring van de lunch op deze 
startzondag. Ook is er een kaart voor Gré van Dijk, die 
de afgelopen week een galblaasoperatie heeft ondergaan 
en nu thuis is om daarvan te herstellen. 
 
Bloemen 
De bloemen zijn bestemd voor Rina en Sibbele Dijkstra-
Bruning (De Heerd 8): op 23 september zijn ze 50 jaar 
getrouwd. Met een hartelijke felicitatie! 
 
Week van de aandacht 
Van vrijdag 25 september tot en met donderdag 8 
oktober vindt de ‘week van de aandacht’ plaats. Voor 
meer informatie: zie het Dialoogje en Rondom de Eshof. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
Vorming en toerusting 
Geeft u zich vandaag nog op voor één of meer 
activiteiten in het programma van vorming en 
toerusting? Het aantal opgaven bepaalt of activiteiten 
doorgang vinden of niet. We hopen dat er veel door 
kunnen gaan! 
 
Oecumenische reis naar Armenië en Georgië 

Vast een reminder voor iedereen die geïnteresseerd is: 
op maandag 21 september zal er om 20.00 uur in het 
Pauluscentrum een informatieavond zijn over de 
oecumenische reis naar Armenië en Georgië in april/mei 
2016. Van harte welkom! 
 
Duurzaam = dat je lang meegaat 
Ook vast een bericht over de eerste avond rond 
duurzaamheid. Op maandag 28 september zullen we 
onder leiding van onze eigen duurzaamheidsgroep 
(Lieske Duim, Henk Boswijk, Herman Julsing en Evert 
Veldhuizen) ons bezighouden met wat er maar met 
duurzaamheid en kerkzijn te maken heeft. Een 
belangrijk thema in deze tijd. Hebben we de moed te 
zien wat er met de wereld gebeurt? En zijn we bereid 
ons persoonlijk in te zetten voor behoud van onze 
planeet? De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats 
in de Eshof. 
 
Agenda 
ma. 21 sept. 20.00u Informatieavond oecumenische reis 
2016, Pauluscentrum 
wo. 23 sept. 19.30u Classicale Vergadering (elders) 
Idem, 20.00u Commissie vorming & toerusting, 
Lindenhof 18 
do. 24 sept. 20.00u Kerkenraad, de Eshof 
 
Verdere informatie over de kerk: 

- www.pgdeeshof.nl 
- www.katholiekhoevelaken.nl 

Op www.kerkdienstgemist.nl zijn de kerkdiensten in de 
Eshof te beluisteren, rechtstreeks of als archiefopname. 

http://www.pgdeeshof.nl/
http://www.katholiekhoevelaken.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

