
 

 
 

 
Zondag 23 oktober 2016 

 zesde van de herfst 

 
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: “Laten wij zingend deze dag 
beginnen” Lied 212 
 allen gaan zitten 
 
Inleiding op de dienst 
 
Smeekgebed:”Zoekend naar licht hier in het 
duister” Lied 1005: 1, 4 en 5 
 
Woord voor ons leven 
 
Gloria: “Zonne en maan” lied 303 
 
 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: 
2 Koningen 2: 23-25 

 
Lied:”God gaat zijn ongekende gang”  
Lied 943: 1, 5 en 6 
 
Lezing uit het Tweede Testament: 
 Filippenzen 4: 4-9   
 

Acclamatie: “U komt de lof toe” 
Lied 339a, melodie Frits Mehrtens 
 
 
 

 

 
 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: “Door de wereld gaat een woord” 
Lied 802: 1, 4, 5 en 6 
 

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: “Laat de woorden die we hoorden” 
Lied 422 staande 
 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen 
allen (431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor Nijkerks Diaconaal 
Beraad 
De tweede collecte is voor Jeugd – en 
jongerenwerk 
 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Uganda.  
 
Bij de eerste collecte 
Een aantal jaren geleden hebben de diaconieën 
van een twaalf - tot veertiental Nijkerkse, 
Hoevelakense en Nijkerkerveense kerken elkaar 
gevonden in de volgende uitgangspunten: 
- gebruik maken van elkaars ervaringen, 
- samen sterk staan naar de gemeente Nijkerk 
m.b.t de Wet Maatschappelijke   
  Ondersteuning (WMO)   
- onze aanwezigheid in de (Nijkerkse) 
samenleving vergroten 
- samenwerken waar dat mogelijk en nuttig is.  
Een van de zaken waar het NDB zich momenteel 

mee bezig houdt is het project 
Schuldhulpmaatje. 
Uw bijdrage is zeer welkom om deze 
uitgangspunten te kunnen realiseren. 
 
Bloemen                                    
De bloemen gaan vandaag naar Date Reitsema 
(Sportweg 29) Hij kreeg tijdens vakantie een 
hartinfarct en heeft in een buitenlands ziekenhuis 
gelegen. Wij wensen hem met de bloemen een 
goed herstel.   
 
 
 

 
Kaart 
Wij tekenen vanmorgen drie kaarten. 
De eerste is voor Harry Bakker (Domstraat 2A, 
Nijkerkerveen)  Hij is woensdag aan zijn hart 
geopereerd.  
De tweede kaart is voor Pepijn Harmsen 
(Ottoborrengoed 3) Vorige week is hij 
opgenomen in het ziekenhuis. Bij hem is een 
drain gedeeltelijk vervangen. Na 2 operaties is 
hij weer thuis. 
De derde kaart gaat naar Grace Home. Maandag 
is op haar geboortedag, het meisje Geeta 
overleden. Ze is 18 jaar geworden. Dinsdag is ze 
begraven. Een heel verdrietige gebeurtenis voor 
pastor John en Annie en alle kinderen en staf van 
Grace Home. 
 
Vorming & Toerusting  
De avond van 25 oktober, “Vijfhonderd jaar 
Reformatie en Boekdrukkunst” kan helaas 
niet doorgaan vanwege te weinig aanmeldingen. 

Tip: Jan Greven geeft een lezing over "Wat is     
geloven?" op dinsdag 21 februari 2017 om 20.00 
uur in de Goede Herderkerk in Nijkerk 
georganiseerd door V & T Nijkerk. 
 

Grote schoonmaak  

Vrijdag 28 oktober zullen de vloeren van de 
Eshof weer eens grondig worden gereinigd. Ook 
willen we graag alle stoelen een goede 
schoonmaakbeurt geven. Hiervoor hebben we 
wat extra mensen nodig. Ook moeten naderhand 
alle stoelen, de preekstoel en de liturgietafel 
weer op hun plaats worden gezet.  
Wie doet mee met deze gezellige klus…? Geef je 
op bij Gosse van Dijk, dijk5210@planet.nl of 
0342 461270.  
 
Mededeling Pauluscentrum 30 oktober 
Vandaag zijn de buren van het Pauluscentrum 
weer te gast in de Eshof.                                 

Er is voor hen  één mededeling: De dienst in het 
Pauluscentrum op zondag 30 oktober begint om 
9.15 uur en is een woord- en communiedienst. 
De voorganger is pastor Rini Bouwman 
 
Agenda 
ma. 24 okt. 19.30u Wijkteam 4, Ibislaan 18 
ma. 24 okt. 20.00u Repetitie Anatevka, de Eshof 

di.  25 okt.10.00u Instructievergadering  
catechisatie, Irenepad 6  
wo. 26 okt. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 27 okt. 20.00u Kerkenraad, de Eshof 
 

http://www.gk-nijkerk.nl/gkn/index.php/2400-diaconaat/2420-schuldhulpmaatje

