
 
Zondag 15 november 2015 

 9e 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:”Zing een nieuw lied voor God de 
Here”  Psalm 98:1 en 2        (t. J.W. Schulte 
Nordholt en Jan Wit m. Straatsburg 1545) 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (301h; m. Suzanne Toolan) 

 
 
 
Lied: “Laat heel de aarde een loflied wezen” 
Psalm 98:3 en 4 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het Eerste Testament:  
Exodus 30:11-16 
 
 
 

 

 
Lied: “Wie oren om te horen heeft” Lied 320 
(t. Huub Oosterhuis m. Antwerpen 1540) 
 
Evangelielezing: Marcus 12, 38-13, 2 
 
Lied :”Neem mijn leven, laat het, Heer”  
Lied 912               (t. Frances Ridley Havergal 
m. Justin Heinrich Knecht) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: (lied van de week)”Je kunt niet dieper 
vallen” lied 916 

(t. Pötzsch m. Hans Hauzenberger) 
 

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:”Liefde Gods die elk beminnen” 
Lied 754 staande 

(t. Charles Wesley m. Wales) 
 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen 
allen (431b) 
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Voorganger: dr Meindert Dijkstra (Ede) 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderlingen: Ellen v. d. Linden, Herman Julsing   
Diaken: Lien Vogel 
Lector: Vera Lubbers 
Welkomstdienst: Ad en Nia Ritmeester 
Kinderdienst: Jantine Schuiteman, Krista 
Kempers  
Oppas: Elza Ipenburg, Yesper Bos 
Koster: Wim Heining  
Koffiedienst: Jeannette v. Driel, Eef van Hoorn   
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Solidaridad. 

De tweede collecte is voor Vorming & Toerusting 
 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Moldavië.   
 
Bij de eerste collecte 
Volgens Solidaridad - vernieuwer in 
armoedebestrijding – is eerlijke en duurzame 

handel het beste middel om de levensstandaard 
van mensen in ontwikkelingslanden blijvend te 
verbeteren. Solidaridad werkt intensief samen 
met mensen in het Zuiden. Hun hoop op 
verandering vormt het uitgangspunt. Solidaridad 
steunt boeren en arbeiders bij hun streven naar 
een menswaardig bestaan. Met onze steun kan 

Solidaridad mensen daadwerkelijk helpen. 
 
Bloemen  
De bloemen zijn voor Lies van de Rovaart, 
(Kyftenbeltlaan 30) 
Ze verblijft tijdelijk in het hospice van Nijkerk. 
Misschien is ze nu weer thuis. 

Zij is vandaag 76 jaar geworden en met de 
bloemen feliciteren wij haar daar van harte mee. 
 
Kaart 
Vandaag tekenen wij een kaart voor Hein Hof  
(Rubensstraat 7 in Amersfoort). Hein zou 
vanmorgen voor het eerst orgelspelen in de 

Eshof, maar hij moet eerst aansterken na een 
operatie van een gescheurde aorta. Met deze 
kaart wensen we hem een goed herstel. 
De tweede kaart is voor Roel Burema 
Roel verblijft in het hospice in Nijkerk, omdat 
hem daar de permanente zorg geboden kan 
worden die nodig is. Hij ontvangt deze kaart    

als teken van verbondenheid. 
 
Stem mee! 
Op zondag 27 december vieren we om 10.00 uur 
een kerkdienst met moderne muziek: een 
Top2000-kerkdienst. Deze kerkdienst haakt aan 
bij de traditionele Top 2000 van  NPO Radio 2.  
In de Top 2000 staan veel  nummers met 
inhoud: nummers die emoties teweeg brengen, 
kippenvel geven en herinneringen oproepen.   
 
 
 

Sommige nummers gaan expliciet over geloof of 

God, zoals ‘What if God was one of us’, van Joan 
Osborne. Andere blijken bij nadere beschouwing  
te gaan over belangrijke levenservaringen als 
liefde, dood en troost. 
Wil je je eigen stem uitbrengen in de keuze van 
de liederen voor 27 december? Dat kan!          
Ga naar de site 
http://www.top2000kerkdienst.nl.                 
Klik onder ‘TOP2000-KERKDIENSTEN’ op 
‘Hoevelaken’. Breng daar je stem uit via 
‘stemmen’. Onder ‘Top 10’ kun je zien wat op het 
moment voor Eshofgangers de meest populaire 
liederen zijn. 
 

Vorming & Toerusting:  
De profeet van Flinterhuis 
Het verhaal van Jeremia Bij veel mensen is 
Jeremia vooral bekend om zijn gemopper. Maar 
wie het levensverhaal van de profeet hoort, krijgt 
een ander beeld. Jeremia is een kleurrijke figuur: 
een rebel, die in opstand komt tegen het 
heersende gezag. Een onruststoker, een 

beterweter. 
Maar ook een opgejaagde en onzekere man, 
geplaagd door twijfels en zorgen. Het komt 
allemaal terug in het verhaal de profeet van 
Flinterhuis: een hedendaagse vertelling 
gebaseerd op het boek Jeremia. Een 
geschiedenis vol donderpreken en smeekbeden, 
maar ook met moordaanslagen, oorlogsdreiging 
en publieke onrust. Het verhaal laat zich lezen 
als een detective, vol spanning en onopgeloste 
vragen. 
Datum 17 november 2015, 20.00-22.00 uur  
Plaats:  de Eshof.  Leiding: Erik Idema 
 

 
Agenda 
ma.16 nov.20.00uWijkteam 2        
Akkermaalshout 11 
di.17 nov.11.00u ZWO, de Eshof 
di.17 nov. 13.30u Wijkteam 8,                     
Peter van de Kieftlaan 19 
di.17 nov.20.00u De profeet van Flinterhuis,    
het verhaal van Jeremia, de Eshof  
wo.18 nov. 9.30u Alles is lucht? Over het boek 
Prediker en moderne kunst, de Eshof 
wo.18 nov. 13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
wo.18 nov. 19.30u Filmcafé: Dorsvloer vol 
confetti, de Stoutenborgh 
do.19 nov. 20.00u Moderamen, de Eshof 
do.19 nov. 20.00u Wijkteam 6     
Klaarenbeeksingel 65   
 
 
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/


 

 

  
 


