
Zondag 18 september 2016 
Startzondag 

en Vredeszondag 
 

Deel je leven in vrede 
 

St. Paulusgeloofsgemeenschap en 
Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ 

Hoevelaken 
 

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 Hemel en aarde maakt Hij. 
vg Trouw is Hij de tijden door. 
allen Nooit laat Hij los waar Hij begint. 
vg Goede God, 
 zie ons staan 
 hier aanwezig 
 op de drempel van uw huis, 
 stamelend en zoekend naar woorden: 
 uw mensen. 
allen Vervul ons met uw Geest 

zodat wij ons leven 

 delen in vrede. 
 Amen. 
 
Openingslied: “Hier is een stad gebouwd” (t. Huub 
Oosterhuis, m. J. Geraedts; GvL 465) 
vers 1 koor/cantorij, 2+6+8+10 allen 

 

allen gaan zitten 
Smeekgebed = lied: “Ja, het liefst zou ook ik” – 
door enkele soli (t. Kurt Rose, vert. Andries 
Govaart, m. Herbert Beuerle; LB 945) 
 
Gloria 
vg Uw naam, Heer, blijft in eeuwigheid, 
 van u, Heer, zal men spreken, van geslacht 

op geslacht. 
 Want de Heer doet recht aan zijn volk 
 en ontfermt zich over zijn dienaren.  
 (Psalm 135,13-14) 
 
 de heilige Schrift 
 

Gebed van de zondag = lied: “Veni sancte Spiritus” 
(m. Jacques Berthier; LB 681) Koor en cantorij 
zingen het een keer voor, daarna zingen we het 
samen een aantal keer. 
 
Uitreiken van liedboeken aan kinderen die naar 
groep 4 zijn gegaan: 

Jesse Rink 
Ruben Soederhuijzen 
Emma van Dommele 
Hjalmar Peters 
Sjoerd van de Kamp 

Iris Doornekamp 

Linde Beukers 
Nienke van Doorn  

 
Wanneer ze een liedboek hebben ontvangen, 
zingen we met hen samen lied 224: “Elke dag 
vertelt over God de Heer” (t. Bette Westera en 
Mies Westera-Franke, m. volkslied). Eenmaal allen 

samen, daarna in vier groepen in canon. 
 
Hierna mogen alle kinderen naar de kinderdienst 
gaan. 
 
Lezing uit de Torah: Genesis 25,19-34 
 
Antwoordpsalm: “Een warme bron van vrede zijt 

Gij” - naar Psalm 147 (t. Margryt Poortstra, m. 
Bram Stellingwerf; Zangen van zoeken en zien 
376) 
 
Evangelielezing: Lukas 6,43-45 
 
Acclamatie: antifoon van psalm 147 (zie boven) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: “Komen ooit voeten gevleugeld…” (t. Huub 
Oosterhuis, m. Freylinghausen 1741; GvL 484) 
1 koor/cantorij, 2 en 3 allen 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
 
Inzameling van de gaven. Onder de inzameling 
zingen cantorij en koor: “Vogel” (t. Margryt 
Poortstra, m. H.Takken; Nieuw LiedFonds) 
 
 
Voorbeden, door het koor ingezet met “Laat onze 
woorden stijgen…”; we beantwoorden elke 
voorbede met het slot hiervan: “kom, hoor ons 
verlangen” (t. Sieds Prins, m. Tom Löwenthal) 

 
allen Onze Vader… 

 
Vredegroet 
vg De vrede van de Eeuwige zij altijd met u. 
allen En met uw geest. 
vg Geven we elkaar een teken van vrede. 
 
We wensen elkaar vrede toe en zingen: “Steek je 

hand uit” (met herhaling) (t. Harrie Wouters, m. 
Willem Blonk; LB 398) 
 
Zegen 
 
Slotlied: “Ga met God en Hij zal met je zijn” (t. 
Jeremiah Rankin, vert. Gert Landman, m. Ralph 
Vaughan Williams; LB 416) 
 

Alle kinderen mogen direct na de 
kerkdienst 



de kerkzaal verlaten 
en naar de yogazaal gaan. 

Zouden alle anderen 
nog even willen gaan zitten? 

We hopen dat u allemaal blijft tot en met de 
lunch. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

 
 

Programma van de startzondag 
18 september 2016 

 

11.15 Koffie, thee en limonade – bij mooi weer 
buiten, anders in de hal en bij de bar. 

 Alle kinderen zijn intussen aan het werk in 
de oppaszaal. 

  
11.30 … ofwel bij het luiden van de bel bent u van 

harte uitgenodigd voor het plenaire 
programma met:  
- Presentatie van de nieuwe ZWO en de 
projecten van de ZWO 
- Presentatie van de onderwerpen van 
Vorming & Toerusting voor het seizoen 
2016-2017 
- Podium kennismap: laat u in kaart 

brengen 
- De vacaturebank 
- Emmaüswandeling o.l.v. Jan Vogel (tot ca. 
12.30 uur) 

  
12.15 Zingen in de kerkzaal 
 
12.45 Gezamenlijke lunch – kerkzaal en 

ontmoetingsruimte en eventueel buiten. 
 
13.30 Einde van het programma. 

(Hulp om het kerkgebouw weer in oude 
staat te herstellen wordt gewaardeerd!) 

 

Zondagsbrief 18 september 2016 
Voorgangers: Linda de Wals en ds Ellie Boot 
Organist: Rudi Coppoolse 
Pauluskoor en Eshofcantorij o.l.v. Annahes Boezeman 
Ouderlingen: Diana Kneppers-Doornekamp,  José van 
Dasselaar 
Diaken: Lien Vogel, Max de Vries 
Lector: Hans van den Berg 
Zondagskind: Olivier Waslander 
Welkomstdienst: Robert van Bloemendaal 
Kinderdienst: Krista Kempers 
Oppas: Elza Ipenburg, Levi Boswijk 
Koffiedienst: Anjo en Tom van Noord 
Koster: Harry van de Klok 
Geluidsdienst: Jan Vogel 
Fotograaf: Maarten Kneppers-Doornekamp 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor vredeswerk. De tweede 
collecte is voor de eredienst. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Moldavië. 

 
Bij de eerste collecte: Geef voor Vrede! 
Elke dag horen we berichten over oorlog en geweld. 
Steeds meer beseffen we dat vrede geen 
vanzelfsprekendheid is. Gelukkig zijn er óók berichten 
over mensen die zich inzetten voor vrede. Zij geloven 
dat je vrede kunt leren! Ze krijgen steun via 
vredesprojecten van Kerk in Actie en PAX. Zoals 
bijvoorbeeld in Syrië, waar jonge onderwijzers in de 
steden scholen hebben opgericht waar kinderen van 
verschillende religies samen les krijgen. Ze hebben 
lesmateriaal ontwikkeld over vrede en leren een nieuwe 
generatie om de verbinding te zoeken. In de 
vluchtelingenkampen steunt Kerk in Actie kerken zoals 
de Grieks Evangelische kerk in het kamp Idomeni. 
Duizenden vluchtelingen wachten er wanhopig tot de 
grenzen open gaan. De kerk helpt hen met 
voedselpakketten en medische zorg. Met de opbrengst 
van deze collecte steunen we deze en andere initiatieven 
voor vrede van Kerk in Actie en PAX. 
 
De kaart is voor Jan van Ravensberg uit Nijkerk. Hij is 
mee geweest met de oecumenische reis naar Georgië en 
Armenië. Hij heeft eind augustus te horen gekregen dat 
hij kanker heeft en niet meer zal genezen. 
 
De bloemen gaan vandaag naar Rie Bloklander-Glas 
(Lindenhof 20), die vandaag 89 jaar is geworden – met 
een heel hartelijke felicitatie! 
 
Week van de Aandacht: high tea in Nijkerk 
Kom onder het genot van lekkere hapjes luisteren naar 
een verhalenverteller. Datum: zaterdag 24 september, 
11.00-13.00 uur. Aanmelden (uiterlijk 21 september) en 
informatie: UVV Nijkerk, op werkdagen van 9.00-11.00 
telefonisch bereikbaar op 033-2460115 of via de mail: 
info@uvv-nijkerk.nl. 
Voor meer informatie over de Week van de Aandacht zie 
Rondom de Eshof van september. 
 
Vorming en toerusting 
Geeft u zich vandaag nog op voor één of meer 
activiteiten in het programma van vorming en 
toerusting? Het aantal opgaven bepaalt of activiteiten 
doorgang vinden of niet. We hopen dat er veel door 
kunnen gaan! 
 
Agenda 
ma. 19 sep. 13.30u wijkteam 3, de Eshof 
di. 20 sep. 13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
wo. 21 sep. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 22 sep. 20.00u Kerkenraad, de Eshof  
 
Kerkdiensten op 25 september 
Pauluscentrum, 9.15u: woord- en communiedienst; 
voorganger pastor Rini Bouwman 
Eshof, 10.00u: voorganger Erik Idema 
 
Verdere informatie over de kerk: 

- www.pgdeeshof.nl 
- www.katholiekhoevelaken.nl 

Op www.kerkdienstgemist.nl zijn de kerkdiensten in de 
Eshof te beluisteren, rechtstreeks of als archiefopname. 
 

http://www.pgdeeshof.nl/
http://www.katholiekhoevelaken.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

