
  

 
Zondag 21 februari 2016 

Tweede van de veertig dagen 

 

Woorden bij de symbolische schikking: 
 

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:’Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God 
en Here’  
Psalm 27 : 1, 2 en 3 
 
 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. 
 

Lezing: Exodus 34 : 27 t/m 35 
 
Lied:’Het waren tien geboden’  
Lied: 540 : 1 t/m 10  
 
Evangelielezing: Lucas 9 : 28 t/m 36 
 
Acclamatie: ‘Gij zijt in glans verschenen’ 
Lied 543 : 1 t/m 3 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek en Lied:’Alles wat over ons geschreven is’  
Lied 536 : 1 t/m 4 
  

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven. 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 

vg Zo bidden wij: 

 
 
Stil gebed; Onze Vader in de hemel  : lied 369b  
 
Slotlied: ‘Een mens te zijn op aarde’ 
Lied 538 : 1 t/m 4      
                                                          staande 
     

Onder het slotlied worden de kinderen uit de oppas 
opgehaald. 
 
Zegen 
 
allen (lied 431b) 

 
 

  

 

 



 

Zondagsbrief 21 februari 2016  

Voorganger: ds Jan Esveldt (Nijkerk) 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderlingen: José van Dasselaar, Lenie van der 
Laan   
Diaken: Jan van de Kuilen 
Zondagskind: Koen van den Berg 
Lector: Hans van den Berg 
Welkomstdienst: Willemien Schuurman Hess 
Kinderdienst: Krista Kempers  
Oppas: Elza Ipenburg, Rozemarijn Waslander 
Koster: Jac van Hoeijen  
Koffiedienst: Mineke Haverkamp, Netty Buitink  
Geluidsdienst: Fokke van der Veer  
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie voorjaars-
zendingsweek. 
De tweede collecte is voor Jeugd en jongeren- 
werk 
 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  

doos voor Moldavië.   
 
Bij de eerste collecte 
Voor kwetsbare vrouwen in India 
Veel vrouwen in India zitten gevangen in een  
leven waar zij niet zelf voor gekozen hebben.  
Ze moeten jong trouwen en kinderen krijgen  

en mogen geen vak leren.                               
Veel vrouwen komen in de problemen als hun   
man hen verlaat of geweld gebruikt.  
Samen met de Indiaase kerken vangt het 
Priscillacentrum deze vrouwen op. De vrouwen 
volgen een vakopleiding in de kerk en krijgen  
op allerlei terreinen hulp, net zo lang tot ze  

hun leven op de rit hebben.  De opbrengst  
van de collecte is voor het Priscillacentrum  
in India, en voor andere zendingsprojecten  
van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen. 
 
Kaart 
Vanmorgen tekenen wij een kaart voor Nelly 
Clement. (Oosterdorpsstraat 6A) 

Zij is woensdag geopereerd en heeft een nieuwe 
heup gekregen.  
Wij wensen haar de komende periode veel sterkte 
en een spoedig herstel toe.  
 
De tweede kaart is voor Jan den Hartog (Park 
Weldam 17) Vorige week donderdag hebben Jan  
en Dora een skiongeluk gehad. Daarbij heeft bij 
Jan de kop van het bovenbeen zich door de kom 
van de heup geboord en is deze verbrijzeld. 
Misschien wordt hij dinsdag in het UMC geopereerd 
om de ‘puzzelstukjes’ weer bij elkaar te krijgen.  
Wij wensen hem van harte beterschap. 
. 

 
 

 

 

 
Gelukkig ook een goed bericht 
Op 2 februari is er bij Marco en Ilse Heining-Janss 
(Eiberlaan 8) gezinsuitbreiding geweest met de 
geboorte van Sophie Lauren Erise. Wij feliciteren 
Marco en Ilse met hun dochter en Judi en Dion met 
hun zusje.   
 
Agenda 
di. 23 feb. 13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
wo.24 feb. 20.00u Diaconie, de Eshof 
wo.24 feb. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof  
ma.29 feb. 20.00u Cursus basispastoraat, de Eshof 
 
Kerkdienst 28 februari a.s. 

Volgende week zondag gaat ds. Lydia van Ketel uit 
Austerlitz voor. 
 
Inleverdatum kopij Rondom 
De inleverdatum voor de kopij van het 
maartnummer van Rondom is 23 februari a.s. 
 

Inleiding op de Matthäus Passion 
Het duurt nog even voordat het 3 maart is,     
maar deze informatie is goed om nu al te weten: 
  
De Matthäus Passion BWV 244 van Johann 
Sebastian Bach is een van ’s werelds belangrijkste 
‘toonkunstwerken’. Ieder jaar trekt deze in de tijd 
voor Pasen volle kerken en concertzalen.  
Dirigent en Bach-zanger Bas Ramselaar zal tijdens 
de lezing aan de hand van muziekvoorbeelden 
nader verklaren waarom dit meesterwerk zo 
tijdloos is en hoe Bach als geen ander vóór of  
ná hem de kunst verstond om op zijn muzikale 
kleurenpalet werkelijk alle middelen uit de retorica 
aan te wenden en zodoende een ongeëvenaard 

kunstwerk schiep. In Bachs Matthäus wordt het 
lijdensevangelie in tekst en muziek als het grote 
bewijs van Jezus’ liefde naar voren gebracht met 
een overweldigende rijkdom aan zogenaamde 
‘muzikale woordschildering’. Bachs interpretatie 
van het Passieverhaal wordt met mystieke 
beeldspraak in de aria’s, koren en koralen 
versterkt, zodat de nadruk op de persoonlijke 
gevoelens van iedere gelovige komt te liggen.  
Deze lezing is op  donderdag 3 maart a.s. in het 
Pauluscentrum en begint om 20.00 uur 
De avond wordt geleid door Bas Ramselaar 
 
 

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/


 

 

 

 

 

 

 


