
 
Zondag 14 februari 2016 

Eerste van de veertig dagen 

 

 

Zoals een boom zijn takken uitstrekt 

de hoogte in, op zoek naar licht 

zo zoek ik naar een glimp van boven 
 
 
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 (naar psalm 65) 
vg De stilte zingt U toe: 
 lof voor U, o God. 
allen Hoor ons gebed. 
 Verdrijf het kwaad 
 met uw aanwezigheid. 
vg Dat de weldaad van uw huis 
 ons vervult, 
 dat uw heil ons omringt. 
allen Amen 
 
Openingslied: ‘In de veelheid van geluiden’ 
Lied 283: 1, 2, 3, 4 en 5 

 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met: (J. Berthier; Taizé, liederen en gebedenboek 66) 

 
 
Gebedsstilte, die overgaat in het 
Gebed van de zondag 
 

 de heilige Schrift 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
 

 

Gezongen schriftlezing:  
“Wie in de schaduw Gods mag wonen”  
Lied 91a (naar psalm 91), 1 allen, 2 cantorij,     
3 allen 
 
Lezing uit de brief aan de Hebreeën: Hebreeën 
4,14-16; 5,1-10 

 
Lied: ‘U komt mij, lieve God’  
Lied 852: 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij,          
4 allen 
 
Evangelielezing: Lucas 4; 1 -13 
 
Lied: ‘Wat vrolijk over U geschreven staat’ 
Lied 324: 1 cantorij, 2 allen, 3 allen 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: ‘Met de boom des levens’  
Lied 547: 1 allen, 2 cantorij, 4 allen, 5 allen 
  

gebeden en gaven 
 

In gedachtenis:  
Hendrika (Henny) Uiterwijk – van Ekeren  
1 juni 1930 – 6 februari 2016 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 

Inzameling van de gaven. 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 

 
 
Stil gebed; Onze Vader: lied 369b  
 
Slotlied: “Alles wat over ons geschreven is”:  
Lied 536 1 en 3 cantorij, 2 en 4 allen  
                                                       Staande 
 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de oppas 
opgehaald. 
 
Zegen 
 
allen (lied 431b) 

 



Zondagsbrief 14 februari 2016  

Voorganger: ds Gerben Brunsveld 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderlingen: Mart Geelhoed, José van Dasselaar 
Diaken: Wilma van de Kuilen 
Zondagskind: Sjoerd van de Kamp 
Lector: Pim van Tent 
Welkomstdienst: Coralien Toom 
Kinderdienst: Heidi van Rootselaar, Anneke 
Waslander 
Oppas: Linda Borgdorff, Hanne Blaas 
Koster: Jan Haverkamp   
Koffiedienst: Jeanette van Driel, Eef van der 
Hoorn 
Geluidsdienst: Arjan de Vries 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie 40-dagen-
tijd  en de tweede kaart is voor het Pastoraat. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Moldavië.   
 
Bij de eerste collecte 

Een veilig thuis voor Oekraïense weeskinderen 
In Oekraïne, niet eens zo ver bij ons vandaan, 
heerst extreme armoede. Veel kinderen lijden 
 hier ernstig onder. Ouders vertrekken naar de 
stad of naar het buitenland om werk te zoeken. 
Daarbij laten ze soms hun jonge kinderen achter 
bij oma of een oudere broer of zus.  

Het komt ook voor dat ouders verslaafd raken  
aan drank of drugs. Een aantal kerken in  
Oekraïne vangt deze verwaarloosde kinderen  
op, na schooltijd in hun eigen gebouw.  
De kinderen kunnen even spelen, krijgen aan-
dacht en een warme maaltijd. Ook zijn er  
kerken die een opvanghuis hebben, waar kinderen 
permanent wonen. Partnerorganisatie van Kerk  
in Actie, Worldpartners, steunt deze kerken.  
De kinderen en de kerken in Oekraïne hebben  
onze steun hard nodig Geeft u ook? 
 
Kaart 
Wij tekenen vandaag een kaart voor Wim Uiterwijk 
(Boekweitveld 24) en zijn kinderen en hun 

gezinnen. 
Deze kaart is een teken van medeleven en wij 
wensen hen veel sterkte na het overlijden van 
Hendrika (Henny) Uiterwijk - van Ekeren. 
 
Een tweede kaart is voor Hetty en Evert 
Veldhuizen-den Daas. (Stoutenburgerlaan 14) 
Op 6 februari is de moeder van Hetty, Aaltje den 
Daas-Timmerman, overleden. 
Zij was geen onbekende binnen de Eshof en met 
deze kaart willen wij Hetty en Evert ons medeleven 
betuigen.   
 
De derde kaart is voor Jannie van der Veen 

(Veenlanden 69) Zij tobt met haar heup en knie. 
Dat kan zij er eigenlijk niet bij hebben i.v.m. de 
zorg voor haar man Joop van der Veen. 
 
 
 

 

Bloemen  
Vandaag is de eerste zondag van de veertig-
dagen-tijd en dat betekent dat er in deze weken 
geen bloemen staan, maar een symbolische 
schikking.   
 
 

Visitatie voorlopig uitgesteld 
In de Rondom van januari/februari staat een  
artikel over de visitatie van twee visitatoren op  
15 februari. Onderdeel van dit bezoek is een 
gesprek met predikant, kerkenraad en 
gemeenteleden. Als gevolg van de ziekte van  
Ellie is deze visitatie uitgesteld tot een nader        
te bepalen datum.  
 
 
Tegen de zon in kijken 16 februari 20.00 uur 
Op 19 januari is er gestart met de boekbespreking 
van Irvin Yalom ‘Tegen de zon in kijken’ 
Dinsdagavond is de tweede bijeenkomst waarin 
Martin Beeres de begeleider is van deze leeskring. 

De derde avond wordt gehouden op 15 maart a.s. 
en begint ook om 20.00 uur.  
 
Israëlcursus in Nijkerk 
Op dinsdag 16 februari spreken rabbijn Raphael 
Evers en dr. Henk Vreekamp in het Israëlcentrum, 
Patroonstraat 1 in Nijkerk. Om 17.00 uur begint 

Raphael Evers met zijn lezing: de Tabernakel in 
het Jodendom, toen en nu. Daarna is er een pauze 
met soep en broodjes.  
De tweede lezing van dr. Henk Vreekamp begint 
om 19.30 uur en heeft als thema: de Tabernakel 
en de volken. Hij haakt in op de Bijbelstudie van 
rabbijn Evers. Wat kunnen christenen daarvan 

leren? De entree is € 10,00     
 
 
Kerkdienst 21 februari a.s. 
Volgende week zondag gaat ds. Jan Esveldt uit 
Nijkerk voor. 
 

 
Agenda 
di.16 feb.19.30u L.W.O. Clauslaan 16 
di.16 feb.20.00u Tegen de zon inkijken, De Eshof  
wo.17 feb. 20.00u Wijkteam 1, Beethovenlaan 31, 
Nijkerk                 
wo.17 feb. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 18 feb.20.00u Moderamen, 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/

