
 

 

 
Zondag 25 oktober 2015 

 zesde 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:”U loof ik, Heer, met hart en ziel” 
Lied 138:1,4 
(t. Willem Barnard m. Lyon/Genève 1551) 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (301h; m. Suzanne Toolan) 

 
 
 
Gloria: “Zolang wij ademhalen”  

Lied 657:1,4 
(t. Sytze de Vries m. Wales 1865) 

 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Psalm 130 
 
 

 

 
Lied: “Rust nu mijn ziel” Lied 932:1,2 
(t. en m. John L. Bell) 

 
Evangelielezing: Marcus 5:21-43 
 
Lied: “Rust nu mijn ziel” Lied 932:3,4  
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied:”Hem even aan te mogen raken”            
Lied 855:1,2,3,4,5 
(t. Michel van den Plas m. Johannes Petzold)  

 
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:”Hij die gesproken heeft een woord dat 
gáát” Lied 362:1,2,3                                      
(t. Huub Oosterhuis m. Bernard Huijbers)  
  

staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen 
allen (431b) 

 

 
 

 



 
Zondagsbrief 25 oktober 2015  

Voorganger: ds Dio Soeteman (Doorn) 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderlingen: Nel van Rietschoten, José van 
Dasselaar   
Diaken: Wilma van de Kuilen 
Zondagskind: Femke van de Kamp 
Lector: Bea de Rijke 
Welkomstdienst: Joke van de Klok 
Kinderdienst: Krista Kempers, Heidi van 
Rootselaar  
Oppas: Elza Ipenburg, Yesper Bos 
Koster: Jaap van Ginkel  
Koffiedienst: Ina van Heiningen, Jannie van den 
Berg   
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Hervormingsdag PKN. 
De tweede collecte is voor Jeugd- en 
jongerenwerk. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Moldavië.   
 
Bij de eerste collecte 
Op Hervormingsdag staan wij stil bij het begin 
van het Protestantisme. Want als Luther zijn 
stellingen niet op de deur van de kapel in 
Wittenberg had gespijkerd, hadden de 

protestantse gemeenten die Nederland rijk is  
niet bestaan. Ook onze kerk niet. Daarom geven 
we vandaag in de collecte voor het werk dat de 
Protestantse Kerk in Nederland doet om de 
plaatselijke gemeenten te ondersteunen.  
Ook onze gemeente maakt gebruik van de 
adviezen en ondersteuning die de landelijke 
Protestantse Kerk biedt. Want er komt heel  

wat kijken bij een kerkgemeente zijn. Hoe  
vorm je een gemeenschap? En hoe blijft de 
gemeenschap levendig? Het zijn belangrijke 
vragen die gesteld moeten worden naast het 
opstellen van beleid, Dat werk ondersteunen  
wij graag. Vandaar dat wij vandaag collecteren 
voor het  bovenplaatselijke werk van de Kerk, 
zodat ook in de toekomst deze ondersteuning 
mogelijk kan blijven. 
 
Bloemen  
De bloemen zijn voor Justa en Rinus Verburg, 
(Wallerstraat 82 Nijkerk) Zij zijn 29 oktober 
vijfenveertig jaar getrouwd en met deze bloemen 

feliciteren wij hen daar van harte mee. 
 
Kaart 
Vandaag tekenen wij een kaart voor Dinie van  
de Bunt (Nassaulaan 68) Zij maakt zware weken 
door. Ze heeft veel pijn waarvoor ze zware 
medicatie krijgt; het is nog niet duidelijk waar  
de pijn vandaan komt. 
 
 
 
 
 

 

 
Viering Willibrordzondag 
Op 8 november vieren we met onze rooms-
katholieke buren Willibrordzondag. De dienst 
begint om 10.00 uur en zal plaatsvinden in het 
Pauluscentrum. 
We zullen die zondag stilstaan bij het voedsel 
dat we krijgen. Zo vieren we de ‘dankdag voor 
het gewas’. We maken daar iets tastbaars van: 
graag nodigen we alle kerkgangers uit om, 
wanneer mogelijk, iets te delen van hun 
overvloed. We vragen iedereen om houdbare 
etenswaren mee te nemen. Die zamelen we 
in tijdens de viering. Na afloop brengen we 

deze gaven naar de Voedselbank in Nijkerk. 
De medewerkers daar reageren enthousiast op 
het idee. 
Zo geven we ook gehoor aan de encycliek van 
paus Franciscus. Wereldwijd is deze brief door 
de oecumene enthousiast ontvangen. Een van 
de zorgpunten van de paus is de sociaalecono-
mische ongelijkheid in de wereld. 

Wie onverhoopt geen etenswaar meeneemt, 
kan vooraf aan de dienst in de hal van het 
Pauluscentrum houdbare Fair Trade-producten 
kopen. 
 
Persoonlijke Moldaviëverhalen 
Jan Baas heeft een prachtig boekje met de 
persoonlijke verhalen van de Moldaviëgangers  
en met de foto's van de posters samengesteld. 
Voor degene die geïnteresseerd is in zo’n boekje 
ligt er een exemplaar op de leestafel. Daarnaast 
worden er In de komende Rondom’s steeds twee 
verhalen geplaatst van de Moldaviëreis. 
 

Vandaag zijn de buren van “de Paulus” bij 
ons te gast en speciaal voor hen de volgende 
drie mededelingen: 
Zondag 1 november is er om 9.30 uur een 
Allerheiligenviering in het Pauluscentrum met als 
voorganger pastor Rini Bouwman. 
Maandag 2 november is er om 19.00 uur een 
Allerzielenviering, waarin wij onze overledenen 
herdenken. 
Woensdag 4 november is er om 9.00 uur een 
doordeweekse eucharistieviering met als 
voorganger pastor Karel Donders 
 
Agenda 
di.27 okt. 20.00u Geschiedenis van de Joden –    
Ontstaan van het Jodendom, de Eshof 
di.27 okt. 20.00u Wijkteam 5, Reigerlaan 44 
do.29 okt.20.00u Kerkenraad, de Eshof  
 
 
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.pgdeeshof.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


 
 


