
 
Zondag 3 april 2016 

 2e zondag van Pasen 

 
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: ‘Evenals een moede hinde’,  
Psalm 42 vers 1,7 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (Taizé; m. Jacques Berthier) 

 
 
Gloria: ‘Gods goedheid houdt ons staande,’ 
psalm 107 vers 1,4 
 
 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: Genesis 28: 10-
15  

 
Lied:’Ik leg mij in uw hoede neer,’                   
Lied 250 vers 1,7,8,9,11  
 
Evangelielezing: Lucas 24: 13-35 
 
 
Lied: ‘Al wat een mens te kennen zoekt’,        
Lied 848 vers 1,2,4,5 
 
 
 

 

Uitleg en verkondiging 
 
 
Lied: ‘U kennen, uit en tot U leven’,               
Lied 653 vers 1,4,7 
 

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: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’,    
Lied 416  staande 
 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 

Zegen 

allen (431b) 
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Collecten 
Stichting Hulpdienst Hoevelaken, Muziek  
en liturgie   



 

Bij de eerste collecte 
Een fantastische plaatselijke stichting:  
Zij staan klaar met vervoer, naar bijvoorbeeld  
de pedicure, dokter of ziekenhuis, waarbij ze u 
ook, desgewenst, bij het artsenbezoek willen 
begeleiden.  
Hulp bij het boodschappen doen of hulp  
om uw betalingen op een rijtje te houden.  
Maar ook als mensen in de laatste fase  
van hun leven thuis wensen te blijven, 
 kan de Hulpdienst gebeld worden voor  
de ondersteuning. Deze fantastische vrijwilligers 
helpen vooral ook de mantelzorgers, die het  
vaak zwaar hebben.  

Onze steun wordt enorm gewaardeerd 
 
Bloemen 
De bloemen gaan vandaag naar Annie Maaskant 
(Sportweg 9) Dinsdag 5 april is zij jarig en wij 
feliciteren haar met haar 85e jaar.  
 
Kaarten 

Wij tekenen vanmorgen twee kaarten. 
De eerste is voor de kinderen in Moldavië.       
Op 4 april gaat Jan Baas met zijn zwager 
ongeveer drie weken naar Roemenië en 
Moldavië. Zij brengen niet alleen de kaart, 
maar ook de breiwerken van de 
activiteitengroep. 

 
De tweede kaart gaat naar Judith Smidt-Brouwer 
(Sportweg 93) Zij is in het ziekenhuis opge-
nomen met darmklachten. Zij heeft dat wel 
vaker, maar had nu bloedverlies, waardoor       
ze flauw viel.  

 
Rommelmarkt De Eshof 
Op zaterdag 21 mei zal de jaarlijkse 
rommelmarkt in de Eshof plaatsvinden. Tussen 
09:00 en 12:00 kunt u weer terecht bij ons voor 
de leukste koopjes en natuurlijk de heerlijke 
taarten.  
U kunt uw eigen spullen ook bij ons inleveren op 
19 mei en vrijdag 20 mei. Tussen 18:00 en 
20:00 zal de kerk worden ingericht.  
 
Wij nemen al uw spullen graag in ontvangst 
behalve witgoed, grote meubels en beeldbuizen. 
Er is een beperkte mogelijkheid om spullen 
eerder in te leveren of op te laten halen. 

Daarvoor kunt u contact opnemen met de 
organisatie.  
Wilt u als vrijwilliger helpen bij de rommelmarkt? 
Dan horen wij dat graag! 
Contact: rommelmarktdeeshof@gmail.com        
of 06-27 74 67 24 Remco v.d. Burg 
 
Zondag 10 april vieren we de afsluiting van 

de basiscatechese. 
Twee jaar lang hebben 8 kinderen op 
maandagavond de basiscatechese gevolgd.  
Op 10 april sluiten we deze periode af met een 
kerkdienst waarin iedereen zoveel mogelijk een 

rol heeft. 

Bij de voorbereiding was ook Marcel van der Pol 
uit Groningen betrokken. Hij zal als verteller ons 
aan het denken zetten. En denk nu niet dat een 
verteller alleen voor kinderen is, want dat is 
zeker niet zo. Nieuwsgierig? We hopen dat u 
erbij bent volgende week en dit is de website van 
Marcel  http://www.keridwen.nl   
Na de dienst en een gezamenlijke lunch in de 
kerk gaat de groep samen met de leiding naar 
Amsterdam naar Nemo science-centrum. 
 
ONDER DE VIJGENBOOM  
Films over ouderdom  
4 april    MY OLD LADY  tragi-komedie over de      

doorwerking van het verleden  
11 april  COMING HOME  liefdesdrama in/na de 
culturele revolutie in China 
25 april   PHILOMENA indringende zoektocht 
naar een verdwenen kind 
Inloop vanaf 9.30 uur, kijken 10.00 uur, samen 
lunchen, nabespreking tot ong. 14.30 uur. 
Kosten € 15,- incl. lunch.                          

Plaats en opgave: Bergkerk  tel. 033- 4617917  
of ds. René Rosmolen 033-4801553 
 
 
 
 
Agenda  
di.5 april 20.00u bestuursvergadering cantorij 
wo.6 april 13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
wo.6 april 20.00u Pastoraal overleg, 
Klaarenbeeksingel 75  
wo.6 april 20.00u Repetitie cantorij, de Eshof 
wo.6 april 20.00u Diaconie, de Eshof 
 

Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl  
Kerkdiensten beluisteren: 
www.kerkdienstgemist.nl 
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