
 

 
 

 
 De liturgie bevat (bijna) geen muzieknotaties. 
Deze mogen niet zonder toestemming op het 
internet gepubliceerd worden. Wie graag een 
liturgie met liederen en muzieknotatie (voor 
zover die niet in het nieuwe liedboek staan) wil 
ontvangen, kan een mail sturen aan  
keesvanrietschoten@gmail.com 
__________________________________ 
 

Zondag 10 april 2016 
3e zondag van Pasen 

afsluiting van de basiscatechese 
 

Durf je weg te gaan 

 

Bij de ingang werd u welkom geheten door 
Wester, Jonne en Mirjam 
 

Pianospel 
Welkom; stil gebed 
 allen gaan staan 
 

Gebed op de drempel  (met Naomi) 
vg  Vrede met jullie! 
allen  Vrede ook met jou! 
vg  Vader in de hemel 
  waar wij in uw naam samen zijn  
  daar bent u 
Allen  Wilt u aanwezig zijn 
  in ons kijken 
vg  in ons luisteren  
  in ons denken 
Allen  zodat we vol van U zijn en Uw wil 

kunnen doen 
Lieske Open voor ons uw vrede die in Jezus is  
allen  Amen 

 
Openingslied:  
“Wij zoeken hier uw aangezicht”: lied 281, 1 + 
2 + 3 + 5 
(t. Sytze de Vries, m. Bertram Luard Selby) 
 
 

allen gaan zitten 
Inleiding op de dienst  
 
Smeekgebed door Ellen en Julia 
 
 
3x afgesloten met  
Daarom roepen wij: 

 
(Jan Pasveer) 

 
 

Gebedsstilte, die overgaat in het 
Gebed van de zondag 
 
. de heilige Schrift 
Kinderen naar de kinderdienst?  
 
Inleiding op de schriftlezingen   
Lezing uit het oude testament: 
 Jona 1:1-5a (Rozemarijn) 
 Jona 1:12-15 (Lara) 
 Jona 3:1-5 (Jonathan)  
 Jona 3:10 (Rozemarijn) 
 
“Wie wil uit zijn hokje komen”: Lied 178, 1+2+ 

3+13+15 (t. Wonno Bleij, m. Willem Vogel) 
 
Evangelielezing: Lucas 19:1-10 (Wester) 
 
“Er is geen plaats”: Lied 186 (t. Hanna Lam, m. 
Wim ter Burg) 
 
Verhaal Houd je vast aan de Wind 
Verteller: Marcel van der Pol 
 
Basiscatecheselied (‘Basiscatechese’ deel 6; 
t.Gerard van Midden, m.Gerard van Amstel 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven (Lara en Maaike) 
Kinderen komen terug uit de kinderdienst 
 
Uitreiken van een getuigschrift aan de 
basiscatechisanten door Jac. Van Hoeijen 
 
Jongeren die de afgelopen twee jaar geheel 

of gedeeltelijk met de basiscatechese 
meededen: 
Rozemarijn Waslander, Jonathan van der Veen, 
Wester Schuiteman, Jonne Meijer, Julia Lozeman, 
Lara Floor, Maaike van Deuveren, Naomi du 
Crocq. 
 
Lied: “Ga nu maar…” (t. Margreet Spoelstra, m. 
Jos Lamboo; Zijsporen, 42) 
 
Voorbeden, (Gerwin, Julia, Naomi en Jonne)  
De voorbeden worden steeds afgesloten met  
gebedsstilte ... 
 

vg Zo bidden wij: 
 
allen 



 
(Richard Farrant; Dienstboek nr. 80) 

Laatste keer afgesloten met  
Zo bidden wij het gebed wat Jezus ons  
leert bidden: 
 
Onze Vader: lied 369b (m. Willem Vogel) 

allen gaan staan 
 
 
Slotlied: “Een land om van te dromen” (t. Mar van 
der Velden, m. Joods-Poolse melodie; Geroepen 
om te zingen 112) Intussen komen de kinderen uit 
de oppas terug in ons midden. 
 
Zegen (Rozemarijn) 

 
allen Amen 
 

 

 Zondagsbrief 10 april  2016  
  
Verteller: Marcel van der Pol 
Pianiste: Annahes Boezeman 
Ouderlingen: Herman Julsing, Diana Kneppers-
Doornekamp  
Diaken: Quirina Schipper 
Kinderdienst: Maarten Kneppers-Doornekamp 
Oppas: Ilse Heining, Eline Breugem 
Koster: Jan Haverkamp  
Koffiedienst: Pea Heining, Quirina Schipper 
Geluidsdienst: Jan van de Kuilen 
Fotograaf: Ad Ritmeester 
Aan de dienst werkten mee: 
De basiscatechisanten:  
Rozemarijn Waslander, Jonathan van der Veen, Wester 
Schuiteman, Jonne Meijer, Julia Lozeman, Lara Floor, 
Maaike van Deuveren, Naomi du Crocq. 
De basiscatecheten: Gerwin Duine, Ellen van der 
Linden, Mirjam Bos, Rie Lensen en Lieske Duim 
Organisatie basiscatechese: Petra Floor 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie. 
De tweede collecte is voor de Eredienst 
 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Moldavië.   
 
Bij de eerste collecte 

Een collecte voor mensen uit onze 
directe omgeving; voor mensen dichtbij, die het 
financieel moeilijk hebben. Dit kan komen 
doordat ze hun werk hebben verloren of 
onverwacht voor (te grote) uitgaven staan 
waardoor mensen of gezinnen aan het einde van 

de maand hun vaste lasten niet meer kunnen 

betalen. Voor deze mensen staat de Diaconie hen 
bij en probeert ze verder te helpen.  
Niet alleen financieel maar ook om ze wegwijs te 
maken in de mogelijkheden van hulp die 
geboden kan worden door stichtingen en 
instanties zoals schuldhulpmaatje. Uw bijdrage 
hiervoor is zeer gewenst en soms zelfs hard 
nodig!  
 

Bloemen 
De bloemen zijn vandaag voor Jannie van der 
Veen (Veenlanden 69) Haar man, Joop, is vorige 
week opgenomen in het verzorgingshuis locatie 
St. Elisabeth in Amersfoort.  
 
Kaart 
De eerste kaart gaat naar Joop van der Veen 
(Beweging 3.0 locatie ) Hij is daar in afwachting 
van een definitieve plaats in St. Joseph in 
Achterveld. 
 
De tweede kaart is voor Ton Kleber. Ton is 

opgenomen in een verzorgingshuis vanwege zijn 
gezondheid. 
 
De derde kaart gaat naar Rie Lensen- de Graaff. 
Zij verblijft tijdelijk in De Pol in Nijkerk (Afd. 
Koolmees, kamer 1). Rie is tot voor kort actief 
geweest als begeleidster van de basiscatechi-
santen en daarom is zeker vandaag deze kaart 
als dank voor alles wat ze met plezier heeft 
gedaan. Zij mag a.s. dinsdag weer naar huis.     
 
Duurzaamheid = dat je lang meegaat 
Zaterdagmiddag 16 april 2016 om 13.45 uur 
vertrekken we vanaf de Eshof en zullen we een bezoek 
brengen aan de biologische boerderij ‘De Omrand’ en 
de Juliusput en rondgeleid worden. Natuurlijk is er 
volop gelegenheid vragen te stellen. Aansluitend 
wandelen we met Van Oosterom, via zijn weiland, naar 
de Juliusput, een natuurgebied waar je normaal 
gesproken niet mag komen. 
De Juliusput is een grote plas die gegraven werd, 
omdat veel zand nodig was voor de aanleg van de A1 
en het verkeersknooppunt Hoevelaken. De Juliusput is 
diep: zo’n 9-16 meter. Nu is het een prachtig 
natuurgebied. 
  
Meer informatie over de boerderij: 
www.boerderijdeomrand.nl.  
Over de Juliusput: 
www.utrechtslandschap.nl/natuurgebieden/juliusput/o
ntdek-juliusput.  

 
Agenda  
ma.11 april 20.00u Kinderdienstleiding, de Eshof 
di.12 april 20.00u Wijkteam 6, Klaarenbeeksingel 65 
wo.13 april 20.00u Repetitie cantorij, de Eshof 
za.16 april 13.45u Duurzaam = dat je lang meegaat. 
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl  
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkdienstgemist.nl 
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