
 

 
Zondag 24 januari 2016 

 derde na Epifanie 

 
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: “Jezus roept hier mensen samen” 
lied: 975: 1 en 3  
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (Taizé; m. Jacques Berthier) 

 
 
Gloria:” Lof zij de Heer, de almachtige koning der 
ere”  Lied 868: 1,2, en 5 
 

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

Exodus 19, 1 - 11 
 
Lied:”De Heer is mij tot hulp en sterkte” 
Lied 118: 5,6,8 
 
Lezing uit het Tweede Testament: 
1 Petrus. 2, 4 - 12 
 
Acclamatie: “ O Heer God, erbarmend, genadig” 
lied 329 
 
 

 

 
 Uitleg en verkondiging 
 
Lied:” Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht” 
Lied 834 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen   (t. Sytze de Vries, m. Jan de Jong) 

 
 
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: “Zing een nieuw lied voor God de Here” 

lied 971 

 staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen 
allen (431b) 
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Collecten 
Catechese en educatie, onderhoud gebouw  
 
Bij de eerste collecte 
Catechese en Educatie: Nieuwe vormen van 
leren!  
Wie een taak op zich neemt in de kerk gaat een 
mooie uitdaging aan. Een verantwoordelijke taak 
waarbij het PCTE, het toerustingcentrum van de 
Protestantse Kerk, meehelpt en zorgt voor de 
juiste trainingen. Het PCTE ondersteunt 
vrijwilligers zodat zij in ontmoetingen en 
geloofsgesprekken goed beslagen ten ijs komen. 

Daarbij gaat het om leren met hoofd en hart en 
om verdieping van kennis en vaardigheden. Er 
zijn pastorale cursussen zoals het begeleiden van 
rouwgroepen, maar ook een diaconale cursus 
over armoede, en cursussen op het gebied van 
kerkbeheer, eredienst en kerkmuziek. De 
collecteopbrengst wordt onder meer gebruikt om 
deze nieuwe manieren van leren verder te 
ontwikkelen. Van harte aanbevolen!  
 
De bloemen gaan naar Annelies Nachenius - de 
Boer, Stoutenburgerlaan 4g Zij is vandaag 80 
jaar geworden en wij feliciteren haar daar van 
harte mee. 
 

Kaart 
Wij tekenen vanmorgen een kaart voor Eric 
Reinders (Amersfoortsestraat 34) Hij heeft een 
operatie ondergaan en heeft enkele omleidingen 
gekregen. Wij wensen hem van harte beterschap  
 

Huiskamerontmoetingen 
Vanaf 18 februari kunt u weer meedoen aan 
‘huiskamerontmoetingen’. Het zijn bijeenkomsten 
in een kleine groep; momenten om elkaar te 
leren kennen en het samen over een onderwerp 
te hebben. Het thema is dit jaar:‘waken, dromen, 
op zoek naar Pasen’. In de Rondom leest u hier 
meer over. Via de website van de kerk kunt u 

zich inschrijven. Dat kan ook door een 
inschrijfformulier in te vullen dat op de leestafel 
in de hal ligt. Opgeven kan tot 25 januari. 
 
 

 

 
Actie Kerkbalans  
De afgelopen week is de Actie Kerkbalans van 
start gegaan. Veel vrijwilligers gingen en gaan op 
pad om de enveloppen bij u af te geven en later 
weer op te halen.  
Uw bijdrage maakt het mede mogelijk dat de 
kerk haar unieke en onmisbare functie kan 
blijven vervullen. We hopen van harte dat u wilt 
(blijven) bijdragen! 
 
Duurzaam = dat je lang meegaat – energie 
– maandag 25 januari, 20.00 uur, de Eshof  
Een avond over windenergie en zonne-energie en 

over wat we zelf kunnen bijdragen aan 
duurzaamheid. Inleider is Danny Steenhorst, 
mede-initiatiefnemer van ‘De Windvogel’, een 
coöperatie en producent van duurzame energie. 
 
Dementie, wat overkomt me?         
donderdag 28 januari, 20.00 uur, de Eshof 
Op dit moment zijn er in Nederland ruim 260.000 

mensen met dementie en dit aantal neemt de 
komende jaren toe. Veel mensen zijn bang ooit 
dement te worden en de grip op het leven te 
verliezen. In Nederland wordt 1 op de 5 mensen 
op enig moment dement maar betekent dat ook 
dat de angst voor dementie gegrond is? 
Hoe herken je de eerste symptomen bij jezelf of 
bij je partner, vader, moeder. Wat staat je te 
wachten als je dement wordt en wat moet je dan 
doen? Marieke Idema werkt dagelijks met 
mensen met dementie die opgenomen zijn in het 
verpleeghuis. Ook onderzoekt ze mensen thuis 
bij een vermoeden van dementie. Ze zal deze 
avond uitleg geven over de ziekte dementie en 

wat dit met jezelf en je omgeving doet maar 
vooral ook hoe je hiermee om kan gaan. 
 
Kerkdienst 31 januari 
Volgende week zondag gaat ds. Wim Verschoor 
uit Amersfoort voor. In deze dienst zal Hannah 
Wicherink herbevestigd worden.    
 
Agenda  
ma. 25 jan. 20.00u Duurzaam = dat je lang 
meegaat - energie, de Eshof 
ma. 25 jan. 20.00u Wijkteam 2, Veenslagen- 
weg 89 
di. 26 jan. 11.00u ZWO, de Eshof 
di. 26 jan. 13.30u Activiteitengroep, de Eshof  
wo.27 jan. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
do.28 jan. 20.00u Dementie, wat overkomt me? 
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 
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