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Zondag 15 mei 2016 

Vijftigste paasdag: Pinksteren 
 

Bij de symbolische schikking: 
 

Pinksteren  
 

Sprankelende kleuren  
Een explosie van licht  

Haal diep adem  

En voel het wonder  
Weergaloos wonder dat leven heet. 

 
Welkom; stil gebed 
 
vg Vrede zij u! 
allen De wereld zij vrede! 
vg Wij roepen tot God, die hemel en aarde 

gemaakt heeft; 
allen die trouw blijft tot in eeuwigheid, 
vg die de verdrukten recht verschaft, 
allen die vereenzaamden een thuis geeft. 
vg Wij bidden U 
 om de inspiratie van uw Geest. 
allen Dat wij niet wanhopen 

 aan ooit vrede op aarde. 
 Amen. 
 
Openingslied: “Waai nu, Geest”: lied 696 (t. Pieter 
van Hoof, m. Paul Valk) 
 allen gaan zitten 
 

Smeekgebed, driemaal besloten met: 
(Jan Pasveer; lied 367d) 
 
Gloria: “Kom laat ons deze dag”: lied 672, 1 + 4  
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Alle kinderen, die naar de kinderdienst willen gaan, 
mogen naar voren komen. Gesprek met de 
kinderen. Daarna krijgen ze het licht mee en gaan 
naar hun eigen viering. 
 
Lezing uit de profetie: Joël 3,1-5 

 
Lied: “Ik stort mijn Geest op ieder…”  
(naar Joël 3; t.Marijke de Bruijne; m.Chris van Bruggen; 
‘Aanwezig - oratorium voor Pinksteren’) 

1 en 4 cantorij, 2 en 3 allen 
 
 
Lezing uit de Handelingen: 2,1-11 

 
“Samen worden woorden taal”  
(t. Marije de Bruijne, m. Anneke Plieger-van der Heide; 

uit ‘Aanwezig – oratorium voor Pinksteren’) 
vers 1 cantorij, 2 en 3 allen 
 

Uitleg en verkondiging 
 
Lied: “Zij zit als een vogel” (t. John L. Bell, vert. Joke 
Ribbers, m. Graham Maule; Hoop van alle volken, 108) 

 
gebeden en gaven, 

maaltijd van de Heer 
 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven 
 
Aanhef van het tafelgebed 
vg De Heer zal bij u zijn! 

allen De Heer zal u bewaren!  
vg Verheft uw hart.  
allen Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
vg Laten wij danken de Levende God, 
allen Hij is het waard onze dank te 
 ontvangen! 
 
Tafelgebed, ingezet door de cantorij met: 
(t. J. van der Werf, m. W. Vogel; Van binnen uit 
p.33-35)  
 
vg In de nacht van de overlevering 
nam Jezus het brood, zegende God, brak het 
en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie; 
doe dit om mij te gedenken.” 

 
Ook nam hij de beker, zegende God 
en gaf hem zijn leerlingen met de woorden: 
“Drink allen hier uit; 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Blijf dit doen om mij te gedenken.” 
 

Hierop volgen de gesproken gebedsintenties en het 
stil gebed. Aan het eind zingen allen: “Gezegend 
zijt Gij, Heer onze Heer” (zie boven) 
 
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. 
 
Wij delen met elkaar brood en wijn. Lieke reikt 
druivensap aan. In de overige bekers zit 
alcoholhoudende wijn. Tijdens de maaltijd luisteren 
we naar muziek en zingt de cantorij: “Aan het 

einde van het leven” (uit ‘Aanwezig – oratorium voor 
Pinksteren’) 
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Aan het einde van het leven neemt Gods Geest 

de laatste adem in haar grote waaien op. Onze 
geest wordt weer verenigd met God die haar 
gegeven heeft.  En wat er blijft wordt in lucht 
en aarde opgenomen voor leven dat opnieuw 
ontstaat. Niets gaat verloren. 

 
Tegen het einde van de maaltijd komen de 

kinderen uit de oppas in ons midden. 
 
Slotlied: “De wereld is van Hem vervuld”: lied 
825,1 

 
Zegen 
allen (als beaming van de zegen): vers 3 van lied 

825 
 
 

 

     Zondagsbrief 15 mei 2016 
Voorganger: ds Ellie Boot 
Organist: Hein Hof 
Klarinettist: Tom van Noord 
Eshofcantorij onder leiding van Annahes Boezeman 
Ouderlingen: Jac van Hoeijen, Ellen van der Linden 
Diaken: Lien Vogel, Henry Westein, William Bouw  
Lector: Irene de Vries 
Zondagskind: Lieke Kroneman 
Welkomstdienst: Willemien Schuurman Hess   
Kinderdienst: Anneke Waslander 
Oppas: Jacqueline Berends, Levi Boswijk 
Koster: Wim Heining  
Koffiedienst: Dinie Beitler, Tonny van Rootselaar   
Geluidsdienst: Fokke van der Veer 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie Pinkster-
zendingsweek; de tweede collecte is voor de eredienst. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Moldavië.  
  
Bij de eerste collecte: Pinksterzendingsweek 
In Rwanda verlaten steeds meer jongeren de kerk als zij 
naar de hoofdstad trekken voor studie of werk. De 
Presbyteriaanse Kerk wil jongeren bij de kerk betrokken 
houden. Daarom biedt de kerk jongeren volop de 
gelegenheid zelf actief te zijn in de kerk, bijvoorbeeld 
door leiding te geven aan kerkelijke activiteiten of een 
bijbelstudiegroep te vormen. Daarnaast helpt de kerk 
jongeren met een beroepsopleiding of bij het starten van 
een eigen onderneming, zodat migratie naar de stad niet 
nodig is. De collecteopbrengst is onder meer bestemd 
voor studiemateriaal en jongerenactiviteiten voor ruim 
600 jongeren. Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 
 
Kaart 
Vanmorgen tekenen we drie kaarten: 
De eerste kaart gaat naar Rudi Coppoolse 
(Terwoldseweg 120 7323 RB Apeldoorn). Rudi krijgt niet 
zo vaak extra aandacht, maar vandaag is er wel een 
reden voor: Hij viert vandaag zijn 59e verjaardag. 
De andere twee kaarten gaan naar Floor en Thijs 
Huurdeman (de Veenslag 5). Vandaag wordt Floor 4 
jaar. Afgelopen woensdag heeft ze de laatste bestraling 
gehad van een serie van 32, iedere dag onder narcose. 
Over 8 – 12 weken kan er pas een MRI gemaakt worden 
en zal duidelijk zijn of de bestralingen hun werk hebben 

gedaan. Het blijven nog spannende weken.      
 
Rommelmarkt De Eshof 
Op zaterdag 21 mei zal de jaarlijkse rommelmarkt in de 
Eshof plaatsvinden. Tussen 09.00 en 12.00 uur kunt u 
weer terecht bij ons voor de leukste koopjes en 
natuurlijk de heerlijke taarten.  
U kunt uw eigen spullen bij ons inleveren op donderdag 
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 van den Burg 
 
Zondag 22 mei  
Volgende week zondag 22 mei leidt ds. Alke Liebich uit 
Leusden de dienst. 
 
Agenda 
di.17 mei 13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
wo.18 mei 9.30u Vergadering ZWO, de Eshof 
wo.18 mei 18.00u Voorbereiden kerkruimte voor 
rommelmarkt. 
wo.18 mei 20.00u Diaconie, de Eshof 
do.19 mei 14.00u Voorbereiding oec. viering van 26 
juni, Westerdorpsstraat 78 
do.19 mei 18.00u Inrichten kerk voor rommelmarkt 
vr.20 mei 20.00u Inrichten kerk voor rommelmarkt 
za.21 mei 9.00-12.00u Rommelmarkt  
 
Verdere informatie over de kerk: www.pgdeeshof.nl;  
Op www.kerkdienstgemist.nl zijn de kerkdiensten in de 
Eshof te beluisteren, rechtstreeks of als archiefopname. 
 
 
 

 
allen van harte 

geestrijke Pinksterdagen 
toegewenst! 
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