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Zondag 1 november 2015 

 Allerheiligen 

 gedachtenis van de gestorvenen  
 

 
De liturgie bevat geen muzieknotaties. Deze mogen niet 

zonder toestemming op het internet gepubliceerd 

worden. Wie graag een liturgie met liederen en 
muzieknotatie wil ontvangen, kan een mail sturen aan 

ellie.boot@hccnet.nl of aan 
keesvanrietschoten@gmail.com 

 

 

Orgelspel: Fantasia c-moll J.S. Bach - BWV 562 

 

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 Hier zijn wij, God, 

uw kinderen. 

Soms voelen we ons verloren 

in deze wereld; 

soms zijn we elkaar kwijt. 

allen Breng ons samen onder uw vleugels; 

bescherm ons door uw liefde. 

 Amen. 

 

Openingslied: “Licht dat ons aanstoot in de 

morgen”: lied 601 (t. Huub Oosterhuis, m. 

Antoine Oomen)  

 allen gaan zitten 

 

Smeekgebed, dat wordt besloten met: 

(m. André Gouzes) 

 

Gloria: “Gij boden rond Gods troon”: lied 725 (t. 
Richard Baxter/J.H. Gurney, vert. Sytze de Vries, m. 

John Darwall)  
 

 de heilige Schrift 

 

Gebed van de zondag 

 

Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 

de kinderdienst gaan. 

 

Lezing uit de profetie: Jesaja 60,1-3.15-22 

 

Evangelie: Matteüs 5,3-10 = lied: “Beati voi 

poveri”: lied 734 (t. Lk 6,20 en Mt 5,3-10; m. 

Taizé)  

 

3 Gelukkig die arm van geest zijn, 

want aan hen behoort het koninkrijk der hemelen. 

4 Gelukkig die verdrietig zijn, 

want zij zullen worden getroost. 

5 Gelukkig die zachtmoedig zijn, 

want zij zullen het land bewonen. 

6 Gelukkig zij die hongeren naar gerechtigheid, 

want zij zullen verzadigd worden. 

7 Gelukkig die barmhartig zijn, 

want zij zullen barmhartigheid ervaren. 

8 Gelukkig die zuiver van hart zijn, 

want zij zullen God zien. 

9 Gelukkig zij die vrede brengen, 

want zij zullen kinderen van God worden 

genoemd. 

10 Gelukkig die vervolgd worden vanwege de 

gerechtigheid, 

want hun behoort het koninkrijk der hemelen. 

 

allen: “Beati voi poveri…” 

(Tweemaal helemaal, derde keer tot aan ‘fine’.) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied: “Zo vriendelijk en veilig als het licht”: lied 

221 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 

 

 gebeden en gaven, 

gedachtenis van de gestorvenen, 

maaltijd van de Heer 

 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 

 

Inzameling van de gaven. Intussen luisteren we 

naar muziek: Tom Doude van Troostwijk in 

gedachtenis: Concerto naar Vivaldi in a-moll – J.S. 

Bach - BWV 593 

 

Lied: “Koester de namen” (t. Sytze de Vries (zie 

lied 199), m. Tom Löwenthal) door de cantorij 

 

Koester de namen die wij hier gedenken, 

dat zij geborgen zijn in uw genade, 

dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 

 

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, 

zegen ons allen met het licht van uw ogen. 

 

Zie met ontferming naar onze aarde, 

houd in uw hoede wie haar bewonen. 

Houd ons omsloten, thuis in uw zegen. 

 

Inleiding op de gedachtenis van de gestorvenen 

 
allen gaan staan 

Bij het aansteken van de kaarsen worden de 

namen genoemd van: 

 

Jannetje (Jansje) van Altena-van den Bosch;  

21 juli 1927 – 13 oktober 2014 

Catharina Cristina (Tini) Jonker-Berg;  

27 maart 1926 – 14 oktober 2014 

Willem Adrianus (Wim) van Hattem;  

28 april 1924 – 18 november 2014 

Elisabeth (Elly) Stomphorst-Oxfoort;  

4 maart 1942 – 15 december 2014 

Arentje (Ada) Kruijsbergen-van der Zwart;  

30 december 1928 – 6 januari 2015 
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Stijntje Johanna (Stien) Woldman-van der Linde; 

19 juli 1937 – 8 januari 2015 

Annie Maria (Annemiek) van Deuveren; 

27 oktober 1962 – 1 februari 2015 

Aaltje (Alie) van Meerveld-Mostert;  

7 oktober 1940 – 2 februari 2015 

Nicolaas (Nico) van Wageningen;  

14 juni 1944 – 17 maart 2015 

Christina Antje (Tiny) Korpel-Meijvogel;  

6 juni 1929 – 21 maart 2015 

Willemina (Willy) Willemsen-Sonnenberg;  

4 februari 1926 – 11 april 2015 

Jannis Salomon (Jan) Duijnhouwer;  

23 september 1943 – 23 juni 2015 

Gerrit (Gert) de Gans;  

29 januari 1950 – 30 augustus 2015 

Dieuwertje Catharina Fennegien Amarentia (To) 

Wiersma-Roosendaal;  

 25 november 1934 – 2 oktober 2015 

      allen gaan zitten 

 

Orgelspel: Adagio uit Concerto naar Vivaldi in a-

moll – J.S. Bach - BWV 593 

 

Aanhef van het tafelgebed 

vg De Heer zal bij u zijn! 

allen De Heer zal u bewaren!  

vg Verheft uw hart.  

allen Wij zijn met ons hart bij de Heer.  

vg Laten wij danken de Levende God, 

allen Hij is het waard onze dank te 

 ontvangen! 

 

Tafelgebed, ingezet door de cantorij met 

(t. J. van der Werf, m. W. Vogel; Van binnen uit 

p.33-35)  

 

vg In de nacht van de overlevering 

nam Jezus het brood, zegende God, brak het 

en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie; 

doe dit om mij te gedenken.” 

 

Ook nam hij de beker, zegende God 

en gaf hem zijn leerlingen met de woorden: 

“Drink allen hier uit; 

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 

Blijf dit doen om mij te gedenken.” 

 

Hierop volgen de gesproken gebedsintenties en 

het stil gebed. Aan het eind zingen allen: 

“Gezegend zijt Gij, Heer onze Heer” (zie boven) 

 

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. 

 
Wij delen met elkaar brood en wijn en luisteren naar 
muziek van J.S. Bach: “Wohl mir das ich Jesum habe”; 

“Es ist gewisslich an der Zeit”; “Vater unser im 
Himmelreich”; “Wachet auf ruft uns die Stimme”. 
 
Bij de Paaskaars wordt het brood uitgedeeld. 

Tijdens de maaltijd loopt ieder naar voren en ontvangt 
een stukje brood in het kommetje van beide handen. 
Daarna neemt men een teug uit een van de bekers 
(waarbij de beker van Mena gevuld is met druivensap, 
de overige met alcoholhoudende wijn). 

 
Aan het einde van de maaltijd zingt de cantorij psalm 
121, 1+3+5 van Pieter Hellendaal. De Engelse tekst: 

1. To Sion’s hill I lift my eyes, 
    From thence expecting aid; 
    From Sion’s hill, and Sion’s God, 
    Who heav’n and earth has made. 

 

3. Shelter'd beneath th'Almighty's wings  
    Thou shalt securely rest,  
    Where neither sun nor moon shall thee  
    By day or night molest.  
 
5. At home, abroad, in peace, in war,  

    Thy God shall thee defend;  
    Conduct thee through life's pilgrimage,  
    Safe to thy journey's end. 

 

Tegen het einde van de maaltijd worden de 

kinderen uit de oppas opgehaald. 

 

Danklied: “Het lied van de opstanding”: lied 608 

(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen) staande 

 

Zegen 
 

Lied (als beaming van de zegen):  

 

Orgelmuziek: Fuga in g-moll - JS Bach BWV 578 

 

U bent van harte uitgenodigd om koffie of thee te 

blijven drinken. Voor de kinderen is er limonade 

bij de bar. 
 

Gedicht bij de symbolische schikking: 

 

Voorgoed mens 

 

Mens was je, 

indrukwekkend mens. 

 

Zoals je leefde, 

leefde en liefhad- 

 

onherroepelijk 

je naam 

 

onuitwisbaar 

je gezicht 

 

Mens was je, 

voorgoed mens. 
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Zondagsbrief 1 november 2015 
Voorganger: ds Ellie Boot  
Ouderlingen: Hannah Wicherink, Diana Kneppers-
Doornekamp 
Diakenen: Quirina Schipper, Henry Westein, William 
Bouw 
Organist: Rudi Coppoolse  
Eshofcantorij onder leiding van Annahes Boezeman  

Jeugdliturg: Mena Nieuwveld 
Leiding kinderdienst: Ingrid Kroneman, Feije Duim 
Oppas: Judith van Hoeijen en Ina van Os 
Lector: Pim van Tent 
Koster: André Lekkerkerker 
Koffiedienst: Frans Schimmel, Anna Brasser 
Welkomstdienst: Coralien Toom 
 
Collecte  
De eerste collecte is voor het hospice van Nijkerk.  
De tweede collecte is voor het onderhoud van het 
gebouw. De kinderen mogen hun bijdrage doen in de 
doos voor Moldavië. 

 

Bij de eerste collecte 
Het hospice Nijkerk heeft een regionale functie  maar 
ook mensen van ‘buiten’ zijn welkom. De doelgroep 
gasten bestaat uit mensen vanaf 18 jaar bij wie door de 
arts of specialist is vastgesteld dat er sprake is van een 
palliatieve terminale fase met een levensverwachting 

van korter dan drie maanden. Onze bijdrage is zeer 
welkom. 
 
Gedachtenisbijeenkomst op 2 november 
Maandag aan het begin van de avond komen we met 
wie dat maar wil om 19.00 uur bij elkaar in 
uitvaartcentrum Elja. Vanaf 18.30 uur is de zaal open. 

We noemen er de namen van wie in onze gedachten zijn 
en die we sinds kort, of al langere tijd, moeten missen. 

Dan krijgt ieder een kaars. Met het brandende licht (in 
een houder, zodat het niet uitwaait) lopen we naar de 
graven. Daar worden de kaarsen neergezet op de plek 
die ieder daarvoor kiest. Tenslotte treffen we elkaar 
weer in het uitvaartcentrum, waar koffie en thee 

klaarstaan. 
Op veel plaatsen ter wereld worden op 2 november 
(‘Allerzielen’) bloemen of kaarsen naar de graven 
gebracht. We scharen ons in deze traditie. 
 
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 sociaaleconomische 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 

Rondoms steeds twee verhalen geplaatst van de 
Moldaviëreis. 
 
De transformerende kracht van het licht 
Op 5 november houdt Klaas Laan een lezing in de Eshof 
over de kracht van licht. Meer hierover kunt u lezen in 
de Rondom van oktober en in de brochure van vorming 

en toerusting. Van harte welkom! 
 
Filmcafé Hoevelaken 
Op woensdagavond 4 november draait in de grote zaal 
van de Stoutenborgh (Sportweg 25) de film ‘Michiel de 
Ruyter’, een Nederlandse historische avonturenfilm uit 

2015. Toegangsprijs: € 7,50. Leden bibliotheek op 
vertoon van pas: € 6,00. 
 
Blijk van waardering voor mantelzorgers 

Partners, familieleden of vrienden die lange tijd voor 
een naaste zorgen komen vanaf dit jaar in aanmerking 
voor de mantelzorgwaardering van de gemeente 

Nijkerk. Met deze nieuwe regeling wil de gemeente 
mantelzorgers die intensief voor iemand uit hun 
omgeving zorgen waarderen en erkennen voor hun 
inzet. Nijkerk geeft hier invulling aan door een 
cadeaubon ter waarde van vijftig euro te verstrekken 
aan mantelzorgers die lange tijd onbetaald voor iemand 
uit Nijkerk zorgen. Voor jongeren van 8 tot 18 jaar is er, 

net als voorgaande jaren, de bioscoopbonnenactie. 
 
Voorwaarden en criteria 
Om in aanmerking te komen voor de cadeaubon moet 
men langer dan drie maanden en meer dan acht uur per 
week onbetaalde zorgtaken verrichten aan iemand 

woonachtig in de gemeente Nijkerk. Het kan om veel 
verschillende zorg gaan zoals persoonlijke verzorging 
(wassen, kleden, eten geven), vervoer en 
doktersbezoeken, maar ook huishoudelijke en 
administratieve taken.  
 
Aanmelden via Sigma 

Mantelzorgers moeten zichzelf aanmelden voor de 
regeling via een speciaal formulier. Mensen uit de 
omgeving van de mantelzorger zoals de zorgvrager, 
familie, vrienden, zorginstellingen of verenigingen 
worden opgeroepen om mantelzorgers actief te 
stimuleren zich aan te melden. Het formulier voor het 
aanvragen van de mantelzorgwaardering is te vinden op 

de website van Sigma www.sigma-nijkerk.nl of op te 
vragen via telefoonnummer 033 247 4830 of 

mantelzorg@sigma-nijkerk.nl. De eerste uitreikingen 
vinden plaats op de Dag van de Mantelzorg op 10 
november. 
 

Agenda 
ma. 2 nov. 19.00u Gedachtenisbijeenkomst, 
Uitvaartcentrum Elja, Kerkepad 1 
di. 3 nov. 19.30u Bijeenkomst pastoraal medewerkers, 
Julianalaan 53 
wo. 4 nov. 9.30u Ben Piepers, ‘Alles is lucht?’ (3), de 
Eshof 

wo. 4 nov. 19.30u Film ‘Michiel de Ruyter’, Sportweg 25 
do. 5 nov. 20.00u Klaas Laan: ‘De transformerende 
kracht van het licht’, de Eshof 
 
 

http://www.sigma-nijkerk.nl/
mailto:mantelzorg@sigma-nijkerk.nl

