
 

 
Zondag 20 december 2015 

 vierde van de Advent      
 

bij de symbolische schikking: 
Je moet het dromen 
je moet het hopen 
je moet het zien 

met de ogen van je ziel 

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. 
 

Gebed op de drempel 
vg Levende, onze God, 
 wij wachten vol verlangen, 
 wij zien vurig naar U uit. 
allen Kom onze harten winnen, 
 geef weer gloed aan onze hoop. 
 Amen. 
 

Openingslied:” Wij wachten op de koning”       
lied 461 (t. Sytze de Vries m. Christiaan Winter) 
 allen gaan zitten 
 
Aansteken van de vierde adventskaars       
terwijl we zingen: “De mensen die gaan in het 
duister”: lied 454,1 (t. Hanna Lam, m. Wim ter 

Burg; bij Jesaja 9,1)  
 
Smeekgebed, driemaal besloten met de 
acclamatie “De wereld wacht”: 
(t. Gert Jan de Bruin, m. Jacques Berthier; Op de 
vleugels van een lied, 21) 

 

 
 

Adventskoraal 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
 

 

 
Projectlied van deze Advent: “Wij weten hoe laat 
het is” (t. Erik Idema, m. Gerard van Amstel; 
Kind op Zondag 84,2) Refrein: 

 
Couplet 1 en 2: 

 
Refrein  
 
Gesprek met de kinderen rond de vraag hoe laat 
het is; daarna gaan ze naar de kinderdienst.  
 
Lezing uit de profetie: Micha 5: 1 – 4a 
 
Antwoordpsalm: “De hemel roemt de Heer ” 
Lied 19: 1, 5 (t. W. Barnard en F. Schurer) 
 
Evangelielezing: Lukas 1, 57 – 80  
 
Acclamatie:’’ Een schoot van ontferming’’       

lied 158b t. Huub Oosterhuis m. Antoine Oomen) 
 

Uitleg en verkondiging 
 
 



 

 
Lied: “Wat vrolijk over U geschreven staat”     
lied 324 (t. Huub Oosterhuis m. Antoine Oomen) 

 
gebeden en gaven 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven. 
 
In gedachtenis: Liefke van de Rovaart - Bakker 
15 november 1939 – 16 december 2015 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 

vg Zo bidden wij samen: (t. en m. John L. Bell 
en Graham Maule, vert. Joke Ribbers; lied 458) 

 
 

allen Onze Vader, 
  
Slotlied:” Uit Uw verborgenheid” lied 500  staande 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de 
oppas in ons midden. 
 
Zegen 

allen (431b) 

 

 

Zondagsbrief 20 december 2015  

Voorganger: ds Maas Beitler (Castricum) 
Organist: Skip van Rooij 
Ouderlingen: Ellen v.d. Linden, Mart Geelhoed    
Diaken: William Bouw 
Lector: Ans Baas  
Zondagskind: Liselotte Waslander  
Welkomstdienst: Ad en Nia Ritmeester 
Kinderdienst:Ingrid Kroneman, Jolanda van den Berg 
Oppas: Anje Boswijk , Yesper Bos   
Koster: Hans van den Berg  
Koffiedienst: Annie Schuurman, Jannie van der Veen  

 
Collecten 
Stichting Hulpdienst Hoevelaken, muziek en liturgie  
 
Bij de eerste collecte 
De vrijwilligers van deze plaatselijke stichting staan al 
jaren  klaar om te helpen waar ze maar kunnen. Deze  
Hulpdienst is nu zo bekend dat verdere informatie 

overbodig is. Onze steun wordt enorm gewaardeerd. 
 
 
 

 
 
Kaart 
De eerste kaart is voor  Woutje Bos - van der Horst 
(Hogebrinkerweg 50a)  Zij heeft een darmoperatie 
ondergaan.  
De tweede kaart is voor Coralien Toom-Knoester 
(Julianalaan 43) Bij haar is weefsel operatief 
verwijderd. Wij wensen hen van harte beterschap. 
De derde kaart is voor Jan van de Rovaart en zijn 
gezin. De kaart is een teken van medeleven en wij 
wensen hen heel veel sterkte bij het overlijden van 
Lies van de Rovaart - Bakker. 
  

Vesper  
Om 17.00 uur bent u welkom in de Eshof voor de 
viering van de oecumenische vesper – een 
avondgebed. We bezinnen ons in stilte en beeld, lied 
en gebed op de viering van het kerstfeest. Voorganger 
is Lieske Duim. 

 
Kerstviering om 19.00 uur op kerstavond 
Vanmorgen gaan we na de kerkdienst, van 11.00 tot 
12.00 uur, oefenen voor de kerstviering van 19.00 uur 
op kerstavond. Alle kinderen die zin hebben om mee 
te zingen in een koortje, zijn van harte welkom! En wil 
je niet zingen, misschien is er dan wel een andere rol 
voor je weggelegd… 

 
TOP2000- kerkdienst op 27 december        
We hebben inmiddels een liturgie samengesteld voor 
de viering van zondag 27 december. Daarin hebben 
we waar mogelijk gehoor gegeven aan de stemmers, 
die hun voorkeursnummers hebben ingevuld. En er 
een geheel van gemaakt rond het thema ‘zwart-wit’.  
Al zijn die liederen nu gekozen, breng toch alsnog je 
stem uit! Al was het maar om te zien welke nummers 
in de Eshof populair zijn. 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.                                           
Wil je op 27 december meezingen in het TOP2000-
koor? Doe dan het volgende: 
- Stuur een mail aan Diana Kneppers-Doornekamp, 
dkneppersdoornekamp@kpnmail.nl en zeg dat je mee 
wilt doen; zij stuurt jou dan een lijst met de liederen. 
Oefen ze vast met Youtube! 
- Kom op maandag 21 december om 19.30 uur 
naar de Eshof: onder leiding van Diana en Skip van 
Rooij zal er dan geoefend worden. Dit is de enige 
repetitie, dus wie wil meezingen moet daar echt bij 
zijn. Wil je meedoen, maar lukt dit allemaal niet, kom 
dan gewoon op 27 december om 10 uur naar de Eshof. 
Ook als 'gewoon' kerkganger kun je meezingen! 
 
Oppas gezocht  
Tijdens de kerkdienst worden kinderen tussen 0 en 4 
jaar altijd opgevangen in de crècheruimte. Veel 
mensen werken aan die opvang mee, van tieners tot 
grootouders. Soms besluit iemand echter ook, vaak na 
jaren trouwe dienst, om ermee te stoppen. Daarom 
zijn we nu op zoek naar nieuwe oppassers. Ben je 12 
jaar of ouder en wil je wel eens in de twee maanden 
kleine kinderen opvangen, geef je dan op! De 
coördinator van de oppas is Linda Borgdorff: tel. 
2530655, e-mail lborgdorff@telfortglasvezel.nl 

http://www.top2000kerkdienst.nl/
mailto:dkneppersdoornekamp@kpnmail.nl

