
  

 
 

 
Zondag 20 maart 2016 

zesde 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: ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ 
Lied 281:1,2,3  
                                             allen gaan zitten, 
de kinderen verlaten de kerkzaal om 
palmpasenstokken te gaan maken. 
 
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 

 
Lezing uit de brief aan de Hebreeën: 4:14-5:10 
(uit de oude vertaling van 1951)… 
 
Lied:’O liefde die verborgen zijt’ 

Lied: 561:1,2,3 
 
Evangelielezing: Lucas 19:29-40… 
 
Acclamatie: ‘O liefde uit de eeuwigheid’ 
Lied 561:4,5 
 
Uitleg en verkondiging 
 
lied:’Mensen, wij zijn geroepen om te leven’ 
Lied: 827:1,2,4 
  

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven. 

 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 

 
 
Stil gebed; Onze Vader: lied 369b (m. Willem 
Vogel) 
 
De kinderen komen terug met hun 
palmpasenstokken.  
 
 
Slotlied:’Alles wat over ons geschreven is’      
Lied: 556:1,2,4,5    staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de oppas 
opgehaald. 
 
Zegen 
 
allen (lied 431b) 

 
 

  

 

 



 
Zondagsbrief 20 maart 2016  

Voorganger: ds Dio Soeteman (Doorn) 
Organist: Hein Hof  
Ouderlingen: Nel van Rietschoten, Ellen van der 
Linden   
Diaken: Henry Westein 
Lector: Wim Kraaijkamp  
Welkomstdienst: Lieske Duim 
Kinderdienst: alle medewerkers kinderdienst  
Oppas: Jacqueline Berends, Yesper Bos 
Koster: Wim Heining  
Koffiedienst: Annie Schuurman, Jannie van der 
Veen 
Geluidsdienst: Ad Ritmeester   

 
Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie 40-dagen-
tijd 
De tweede collecte is voor de eredienst  
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Moldavië.   

 
Bij de eerste collecte 
Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen 
Door de extreme droogte wordt het steeds 
moeilijker om voedsel te verbouwen in Ghana. De 
vrouwen verzamelen daarom kariténoten. Ze 
maken er boter van om te verkopen op de markt.  

De kerk van Ghana helpt de vrouwen daarbij. De 
landbouworganisatie van deze kerk geeft 
trainingen, leert nieuwe methodes aan om de 
noten te verwerken en zorgt voor kleine fabriekjes 
waar ze de boter kunnen maken. Open uw handen 
en geef aan deze collecte! Bedankt. 
 

Kaart 
Vanmorgen tekenen wij een kaart voor de heer 
Ruth Timmerman (Weldammerlaan 4)Hij is 15 
maart opgenomen voor een hartoperatie i.v.m. een 
verwijdde aorta. Wij wensen hem van harte herstel 
toe.  

 
Op weg naar Pasen 
Bezinning - Inkeer – Stilte 
Deze aspecten vinden we terug in de vieringen in 
de Goede/Stille Week in de Eshof en in de 
Paulus. 
Van zondag 20 maart tot en met woensdag 23 
maart is er iedere avond een vesperviering in de 
Eshof. 

We komen bijeen in een sfeer van bezinning en 
meditatie. In de stilte maken we ruimte voor Gods 
Licht in ons leven in de hectiek van alledag. 
 
We horen verhalen uit het evangelie volgens de 
beschrijving van Lucas. We luisteren ook naar 
delen van het Middeleeuwse gedicht Stabat Mater 

in een compositie van Giovanni Battista Pergolesi. 
Het gedicht geeft woorden aan het verdriet van 
Maria, wanneer haar zoon gekruisigd wordt.  
 
 

 

 
Deze vespers beginnen om 19.00 uur in de Eshof 
Voorgangers 20 maart - Lieske Duim 

21 maart - Gerda van Vilsteren 
22 maart - Linda de Wals 
23 maart - Cees Otte 

 
De viering van Witte Donderdag vindt plaats in 
de Paulus om 19.00 uur. 
De avond van uitzicht en hoop; een bijzondere 
avond in de Goede/Stille Week, waarin de joodse 
en christelijke tradities samengaan. Jezus at vlak 
voor zijn dood, voor het laatst met zijn leerlingen. 
Ze vierden met elkaar het pesachmaal met bittere 

kruiden en brood.  
In de viering van Witte Donderdag komen deze 
elementen terug. We gedenken in symbolen, 
woorden en liederen de voetwassing en het laatste 
avondmaal van Jezus. 
Aan het eind van de viering wordt de altaartafel 
leeggeruimd en treedt de stilte in voor Goede 

vrijdag. 
In deze viering Witte Donderdag gaan voor Lieske 
Duim, Gerda Kammeijer en Gerda van Vilsteren 
. 
Op Goede Vrijdag is er 's middags om 15.00 uur 
een Kruisweg in de Pauluscentrum 
Om 19.00 uur is er een viering in de Eshof. 
Voorganger is Ben Piepers samen met 
verschillende gemeenteleden zowel de Paulus- en 
de Eshof-gemeente. 
Dank aan Cees Otte die van wilgentakken een 
sober kruis maakte en het verankerde in een ruwe 
steen. Dit kruis is herkenbaar in alle vieringen van 
deze Stille/Goede Week. 
 

Vanuit de Eshof en de Paulus ontmoeten we elkaar 
op Paaszaterdag en ontsteken samen het licht 
van Pasen.  
 
Mogen de vieringen bijdragen aan bezinning en 
inkeer en uitzicht en hoop geven op het licht van 
Pasen.  

 
Agenda 
ma.21 maart 20.00u Wijkteam 2,  
Akkermaalshout 11 
di. 22 maart 13.30u Activiteitengroep 
(paasmiddag) de Eshof  
wo.23 maart 20.00u Repetitie Cantorij, 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/


 

 

 


