
 
Zondag 6 maart 2016 

vierde 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 
Openingszang  

 
 
Allen gaan zitten.  
Intussen gaat de muziek door en gaat het 
drempelgebed over in het gebed om ontferming. 
 

Gebed om ontferming 

 

 

 

 
 
Gebedsstilte, die overgaat in het 
Gebed van de zondag 
 
 

de heilige Schrift 

 
Gesprek met de kinderen;  
daarna mogen ze naar de kinderdienst gaan. 
 
 
Lezing uit de brief aan de Hebreeën: 8:8-13 
 
Antwoordpsalm:’Als God ons thuis brengt uit onze 
ballingschap’ Lied 126a 
 
Evangelielezing: Lucas 18,9-14 
 
Lied:’De wijze woorden en het groot vertoon’ 
Lied 1001 

 
 
Uitleg en verkondiging 
 
 



 

Lied:’ De laatsten worden de eersten’  
Lied 990: 1 allen,  2 vrouwen, 3 mannen, 
4 vrouwen,  5 mannen, 6 allen 
  

 
gebeden en gaven, 

maaltijd van de Heer 

 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven. 
 
Voorbeden:  
 
De voorbeden worden driemaal besloten met: 
… gebedsstilte … 
 

 
 
 
Tafelgebed 
 

 

 

 

 
 
… gebedsstilte … 
 
Onze Vader: lied 369b  

 
Wij delen brood en wijn.  
Lara Floor reikt druivensap aan.  
In de overige bekers zit alcoholhoudende wijn. 
 
Tegen het einde van de maaltijd zingen we: 
 “Wees blijde nu” – lied 546:1 allen, 4 cantorij, 
5 allen  
 
De kinderen uit de oppas komen nu in ons midden. 
 
 



 

afsluiting, zegen en wegzending 
 

 

 
 
zegen  
 

allen (lied 431b) 

 
 

slotlied : ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des 
Heren ’ Lied 103: 1 

 

Zondagsbrief 6 maart 2016  

Voorganger: ds Diederiek van Loo (Amersfoort) 
Organist: Rudi Coppoolse 
Fluitiste: Jolanda van Gent 
Ouderlingen: Nico Peer, Herman Julsing   
Diaken: Jan van de Kuilen, William Bouw, Wilma 
van de Kuilen 
Lector: Irene de Vries  
Zondagskind: Mena Nieuwveld  
Welkomstdienst: Robert van Bloemendaal 
 

 
Kinderdienst: Anneke Waslander  
Oppas: Marit van Looijengoed,Anje Boswijk   
Koster: André Lekkerkerker 
Koffiedienst: Anjo en Tom van Noord 
Geluidsdienst: Ad Ritmeester 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie 40-dagen-
tijd 
De tweede collecte is voor Vorming & Toerusting  
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Moldavië.   
 
Bij de eerste collecte 
Kerk in Actie: Steun Syrische vluchtelingen 

Miljoenen Syriërs zijn op drift. Het land is compleet 
verwoest. De Syrisch Orthodoxe kerk is dag en 
nacht in touw om de nood te lenigen. De diaconale 
organisatie van deze kerk zorgt bijvoorbeeld voor 
tijdelijke opvang voor kinderen, noodpakketten en 
voedselhulp. De kerk doet dat samen met ACT 
Alliance, een  christelijke organisatie die ook actief 
is in de vluchtelingenkampen in Libanon en 
Jordanië. ACT Alliance zorgt ervoor dat kinderen in 
de kampen naar school kunnen en dat er medische 
zorg is voor baby’s en zwangere vrouwen. De nood 
is heel hoog in Syrië en in de luchtelingenkampen. 
We bevelen deze collecte dan van harte bij u aan.                           

 
Kaart 
Vanmorgen tekenen wij een kaart voor mevrouw  
Marjo Vreekamp, haar kinderen en kleinkinderen. 
(Parkweg 22 8161 CK Epe) Haar man, dominee 
Henk Vreekamp, is maandagmiddag bij een 
noodlottig ongeval in Epe overleden. 
Met deze kaart brengen we de verbondenheid van 
'de Eshof' tot uitdrukking. 

 
Naar de moskee 
De kinderen van de catechisatie gaan vanmorgen 
naar de El Fath Moskee te Amersfoort. 

 
Kerkdienst 13 maart a.s. 
Volgende week zondag gaat ds. Peter Breure uit 

Voorthuizen voor. Het wordt een dienst voor jong 
en oud. Er werken leerkrachten en leerlingen van 
de Spreng en leerlingen van De Hoeve aan mee. 
 
Agenda 
ma.7 maart 20.00u Cursus basispastoraat,de 
Eshof 
di. 8 maart 20.00u Pastorale Raad, de eshof  
wo.9 maart 13.30u Activiteitengroep, de Eshof  
wo.9 maart 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
do.10 maart 20.00u Kerkenraad, 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/

