
 
Zondag 18 oktober 2015 

 5e zondag 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: ”De dag gaat open voor het woord 
de Heren” Lied 217 
(t. Oda Swagemakers m.Willem Mesdag) 
 
 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:  
Deuteronomium 10, 12-20                                                              
 

Lied: “Wie oren om te horen heeft” Lied 320 
(t. Huub Oosterhuis m. Antwerpen 1540)  
 

 

Evangelielezing: Marcus 7, 1-23 
 

Lied: “De eersten zijn de laatsten”  
Lied 990: 1, 2, 4, 5 en 6 
 
Uitleg en verkondiging 
 

Lied: “Met de boom des levens” 
Lied 547 (t. Willem Barnard m. Ignace de Sutter)    
allen:  1, 6 
vrouwen:  2, 4 
mannen:  3, 5 
refreinen steeds door allen 
 

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: ”Bron van liefde, licht en leven”   
Lied 793: 1,2,3 (t. André Troost m. John Zundel)  
 
 staande 
 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen   
allen (431b) 
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Voorganger: ds René Rosmolen (Hoogland) 
Organist/pianist: Skip van Rooij 
Ouderlingen: Nico Peer, Diana Kneppers-
Doornekamp  
Diaken: Max de Vries 
Lector: Ans Baas  
Welkomstdienst: Willemien Schuurman Hess 
Kinderdienst: Anneke Waslander, Jantine 
Schuiteman  
Oppas: Hester Beukers, Anje Boswijk 
Koster: Jac van Hoeijen  
Koffiedienst: Alice Bernhard, Yvonne de Gier   
 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor het Diaconaal Beraad 
Nijkerk. 
De tweede collecte is voor muziek en liturgie. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Moldavië.   
 
Bij de eerste collecte 
Een aantal jaren geleden hebben de diaconieën 
van een twaalf - tot veertiental Nijkerkse, 
Hoevelakense en Nijkerkerveense kerken elkaar 
gevonden in de volgende uitgangspunten: 
- gebruik maken van elkaars ervaringen, 

- samen sterk staan naar de gemeente Nijkerk 
m.b.t. de Wet Maatschappelijke   
  Ondersteuning (WMO)  
- onze aanwezigheid in de (Nijkerkse) 
samenleving vergroten 
- samenwerken waar dat mogelijk en nuttig is.  
Een van de zaken waar het NDB zich momenteel 
mee bezig houdt is het project Schuldhulpmaatje 

 
Bloemen  
De bloemen gaan vandaag als een attentie naar 
Agnes en Roel Burema (Veenlanden 133) 
 
 
Kaart 
Vandaag tekenen wij een kaart voor Wester 
Schuiteman (Veenslagenweg 178) Hij heeft een 
paar dagen in het ziekenhuis gelegen, omdat zijn 
nieren niet goed werken. Dinsdag is hij weer 
thuisgekomen. Wij wensen hem met deze kaart 
van harte beterschap. 
 

De tweede kaart is voor Rie Bloklander 
(Lindenhof 20) Met deze kaart wensen we haar 
alle goeds voor het herstel van de staaroperaties. 
 
Vorming & Toerusting 
Geannuleerd: 
De volgende activiteiten kunnen niet doorgaan 
wegens te weinig aanmeldingen: 
“Zin zoeken met Thomas Merton”  
                  - vanaf 12 oktober 
“Rouwgespreksgroep”     
                  - vanaf 22 oktober 
 

Onderstaande activiteit gaat wel door: 

 
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 
di.20 okt. 20.00u Geschiedenis van de Joden –    

Ontstaan van het Jodendom, de Eshof 
wo. 21 okt. 9.30u Alles is lucht? De Eshof 
wo. 21 okt.13.30u Activiteitengroep, de Eshof  
 
 
SYMPOSIUM VENSTERS OP DE OUDERDOM 
Bergkerk Amersfoort 27 november 2015 

10.00 - 16.00 uur  
                 (Inloop vanaf 9.30 uur) 
Voor het eerst in de geschiedenis zijn wij met 
zoveel ouderen. Deze vergrijzing van onze 
samenleving heeft veel maatschappelijke en 
economische consequenties. Onze levensweg is 
een stuk langer geworden, maar onderweg zijn in 

de ouderdom is ook een stuk lastiger geworden. 
De ouderdom kan ook getypeerd worden als een 
soort niemandsland waarin velen op zoek zijn 
naar zin en betekenis. Wat betekenen al die 
extra levensjaren? Hoe kijken wij naar ouderen 
en hoe kijken zij naar zichzelf?  

 
Op dit symposium verkennen we de 
ouderdom als een tocht door het laatste 
landschap. 
Vijf sprekers openen vijf vensters om onze blik 
aan te scherpen.  
Meer informatie vindt u op www.Bergkerk.nl  
Of telefonisch 033-4617917).  

 
Boekpresentatie: ‘Zin in de ouderdom, waar 
ouder worden waarde krijgt’  
van J. van Baardwijk en R. Rosmolen  
 
 
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl; op www.kerkdienstgemist.nl     
zijn de kerkdiensten in de Eshof te beluisteren, 
rechtstreeks of als archiefopname. 
 
 

http://www.gk-nijkerk.nl/gkn/index.php/2400-diaconaat/2420-schuldhulpmaatje
http://www.pgdeeshof.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


  

 



  
 


