
 

 
Vorming & Toerusting 
Wegens onvoldoende inschrijvingen vervallen 
onderstaande V&T - avonden: 
“Zin zoeken met Thomas Merton” op 12 oktober 
 en 
“Moderne devotie, 500 jaar later” op 13 oktober 
 

Geschiedenis van de Joden – Ontstaan van  
het Jodendom: 
Wij gaan op zoek naar het ontstaan van het  
Joodse volk en de Joodse godsdienst.  
Weinig volken hebben zo’n lange en bewogen  
geschiedenis als het Joodse volk.  
Die geschiedenis is onlosmakelijk verbonden  

met de Joodse godsdienst, de oudste mono- 
theïstische godsdienst ter wereld. 
De eerste gedocumenteerde verwijzing stamt  
uit ongeveer 1200 v.Chr. De oudste teksten  
uit het Oude Testament stammen uit circa  
1000 v.Chr. Dan begint de Joodse godsdienst 
zich te ontwikkelen. Maar was er toen al een 

Joods volk? 
De avonden worden gehouden in de Eshof en 
geleid door Liek Mulder op 20 en 27 oktober  
en beginnen om 20.00 uur.  
 
 
Agenda 

wo. 14 okt. 10.30u ZWO, de Eshof 
wo. 14 okt. 19.300u Wijkteam 4, Gerstkamp 3 
vr. 16 okt. 19.00 u Diaconie, Old Peppermill 
 

 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl; op www.kerkdienstgemist.nl     

zijn de kerkdiensten in de Eshof te beluisteren, 
rechtstreeks of als archiefopname. 
 

 
 

 

 
                                         
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 Zondag 11 oktober 2015 
 vierde van de herfst 

 
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 Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
vg Geef het niet op met ons, God; 
allen breng ons tot leven. 
vg Spreek uw woord in deze wereld; 
allen breng ons tot vrede. 
vg Laat toch de duisternis 
 geen vat op ons krijgen. 
allen Wees een licht in ons. 
 Amen. 
 
Openingslied: “Ik klem mij vast aan uw 
getuigenis” Psalm 119: 12,13,14,15                
(t. W Barnard, A. den Besten, M. Jacobse, 
J.W.Schulte Nordholt en J. Wit. m. Genève 1551) 

 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (301h; m. Suzanne Toolan) 

 
 
Gloria: “Alle eer en alle glorie” Lied 305 
(t. Sytze de Vries m. Willem Vogel) 
 

 de heilige Schrift 

 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 

Lezing uit het Eerste Testament: Genesis 2:1-4 

 
Lied: “God heeft het eerste woord” Lied 513 
(t. Jan Wit m. Gerard Kremer)  
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 dat de tumor markers weer   

 

Evangelielezing: Marcus 10:17-31 
 
Acclamatie lied 339a ”U komt de lof toe,”  
(m. Frits Mehrtens) 
 
Uitleg en verkondiging 

 
Lied: “God heb ik lief, want die getrouwe Heer” 
Psalm 116: 1,2,3                                            
(t. Muus Jacobse m. Genève 1562) 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen (Taizé, liederen- en gebedenboek 42) 

 
(geef ons vrede van het hart) 

 
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: “Sta op!- Een morgen ongedacht” 
Lied 630 
(t. Ad den Besten m. Melchior Vulpius) 
 staande 
 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 

 
Zegen 
 
allen (431b) 

 
 

 

 

 

Zondagsbrief 11 oktober 2015  

Voorganger: ds Henk Vreekamp 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderlingen: Jac van Hoeijen, Nel van 
Rietschoten  
Diaken: Lien Vogel 
Zondagskind: Lara Floor 
Lector: Irene de Vries  
Welkomstdienst: Ad en Nia Ritmeester 
Kinderdienst: Maarten Kneppers, Heidi van 
Dusschoten  
Oppas: Jacqueline Berends, Tim Floor 
Koster: Jan Haverkamp  
Koffiedienst: Lies Lekkerkerker, Wil de Meij  
 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie 
Werelddiaconaat 
De tweede collecte is voor het pastoraat. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  

doos voor Moldavië.   
 
Bij de eerste collecte 
De hoogvlakte van Bolivia is bijna even plat  
als ons land en goed geschikt voor veeteelt.  
Toch kunnen de boeren er nauwelijks overleven. 
Want de vlakte ligt op 4000 meter hoogte.  
Het is er kurkdroog en het waait altijd hard. 

De organisatie Sartawi helpt de boeren om  
op deze bijzondere plek toch een bestaan op  
te bouwen. Er wordt hard gewerkt aan een  
betere watervoorziening en de boeren leren  
hoe zij het beste hun land kunnen bewerken. 
Een van de boeren vertelt: “Mijn vrouw maakt  
nu de lekkerste kaas en yoghurt. Met de 
opbrengst van haar handel kunnen wij het 
schoolgeld van de kinderen betalen.”  
Kerk in Actie steunt dit project voor de boeren  
in Bolivia. En vraagt u om uw bijdrage voor dit 
project en andere diaconale projecten wereldwijd. 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te 
maken? 

 
Bloemen  
De bloemen gaan vandaag naar Corinne en  
Dave de Groodt, Ridderspoor 23, als een 
attentie. 
 
 
Kaart 
Vandaag tekenen wij een kaart voor Ditje 
Hartman (Adrianus Vossiuspad 69) vrijdag  
9 oktober krijgt ze een nieuwe knie in de 
Maartenskliniek in Nijmegen. Aansluitend  
zal ze (na een dag of 5) een tijd naar De Pol  
in Nijkerk gaan om te revalideren. 
De tweede kaart is voor Ab Broekhuis  
(Sportweg 1): woensdag is hij naar het 
ziekenhuis geweest voor het plaatsen van 
 een nieuwe stent tussen nieren en blaas. 
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