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Zondag 30 oktober 2016 
 Allerheiligen 
 gedachtenis van de gestorvenen  
 

Bij de symbolische schikking: 
“Ik ben de wijnstok 

en jullie zijn de ranken” 

 
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 Hier zijn wij, God, 

uw kinderen. 

Soms voelen we ons verloren 
in deze wereld; 
soms zijn we elkaar kwijt. 

allen Breng ons samen onder uw vleugels; 
bescherm ons door uw liefde. 

 Amen. 
 
Openingslied: “Wij zoeken hier uw aangezicht”: 

lied 281 (t. Sytze de Vries, m. Bertram Luard 
Selby)  
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, dat wordt besloten met: 
vr Om alles wat U tegenspreekt, 

een wereld waar uw Naam ontbreekt: 
Kyrie eleison! 
 

m Begrens de eindeloze nacht 
van wie geen morgen meer verwacht: 
Kyrie eleison! 
 

cnt Dat ieder die zich tot U wendt 

de gloed van uw genade kent. 
Kyrie eleison! 

 
Gloria (allen) 

De zon straalt van uw aangezicht 
en zet ons leven in uw licht. 
Amen. Halleluja! 
 
Het lied van wie zijn voorgegaan 
zet ons vandaag tot zingen aan: 
Amen. Halleluja! 
 
Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
Getroost zullen wij verder gaan. 
Amen. Halleluja! 

 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 

 

Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de profetie: 2 Samuël 12,16-25?  
 
Psalmlezing: naar Psalm 138 (t. Margryt Poortstra, 
m. Bram Stellingwerf) 

 
Lezing uit de Openbaring: Openbaring 7,9-17 
 
Lied: “Hoor een heilig koor…”: lied 726, 1+5+6  
(t. C. Wordsworth, vert. W. Barnard, m. Nederland 
ca. 1700)  
 
Uitleg en verkondiging 

 
Lied: “Zo vriendelijk en veilig als het licht”: lied 
221 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 
 
 gebeden en gaven, 

gedachtenis van de gestorvenen, 
maaltijd van de Heer 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
 
Inzameling van de gaven. Intussen luisteren we 
naar muziek. (JS Bach – Wachet auf ruft uns die 
Stimme     BWV 645) 
 

Lied: “De heiligen ons voorgegaan”: lied 728 
 
Inleiding op de gedachtenis van de gestorvenen 

 
allen gaan staan 

Bij het aansteken van de kaarsen worden de 
namen genoemd van: 
 
Hendrika (Riek) Koers-van Deuveren 
 1 september 1936 – 20 november 2015 
Liefke (Lies) van de Rovaart-Bakker 
 15 november 1939 – 16 december 2015 
Hendrika (Henny) Uiterwijk-van Ekeren 
 1 juni 1930 – 6 februari 2016 
Cornelis Reinirus (Cees) van den Berg 

 1 juli 1935 – 13 mei 2016 
Roelof (Roel) Burema 
 3 maart 1948 – 25 mei 2016 
Johan (Joop) van de Veen 
 22 januari 1934 – 14 juni 2016 
Arnold Jansen 
 30 maart 1945 – 8 juli 2016 

 
      allen gaan zitten 
 
Orgelspel (JS Bach Adagio c moll BWV 564) 
 
Aanhef van het tafelgebed 
vg  Vrede met u allen! 
allen  Vrede ook met u! 
vg Wees er bij met uw hart! 
allen  De Heer heeft ons hart. 
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Tafelgebed: “Gij die de stomgeslagen mond 

verstaat” (t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; 
Verzameld liedboek p.658vv) allen: 

 
Voorbeden 
 
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 en luisteren 
naar muziek. (JS Bach Triosonate III BWV 527 – 

Andante en Adagio e dolce) 
 
Bij de Paaskaars wordt het brood uitgedeeld. 
Tijdens de maaltijd loopt ieder naar voren en 
ontvangt een stukje brood in het kommetje van 
beide handen. Daarna neemt men een teug uit 
een van de bekers (waarbij de beker van 

Rozemarijn gevuld is met druivensap, de overige 
met alcoholhoudende wijn). 
 
Tegen het einde van de maaltijd worden de 
kinderen uit de oppas opgehaald en zingt de 
cantorij: “Die mij droeg op adelaarsvleugels” (t. 
Huub Oosterhuis, m. Marinus Pool) (Wie wil kan de 
herhaling meezingen.) 

 
Zegen 
 
Danklied: “Vervuld van uw zegen”: lied 425  
(t. Rikkert Zuiderveld, m. volksmelodie uit Wales) 
 

Orgelmuziek (JS Bach Fuga g moll BWV 578) 

 

U bent van harte uitgenodigd om koffie of thee te 
blijven drinken. Voor de kinderen is er limonade 

bij de bar. 
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Collecte  
De eerste collecte is voor het hospice in Nijkerk. De 
tweede collecte is voor de eredienst.  
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Uganda.  
 
Bij de eerste collecte 
Het hospice Nijkerk heeft een regionale functie  maar 
ook mensen van “buiten” zijn welkom. De doelgroep 
bestaat uit mensen vanaf 18 jaar bij wie door de arts of 
specialist is vastgesteld dat er sprake is van een 
palliatieve terminale fase met een levensverwachting 
van korter dan drie maanden. Onze bijdrage is zeer 
welkom. 
 
Kaart 
Wij tekenen een kaart voor Ruben Soederhuijzen 
(Reigerlaan 12). Hij is een paar weken terug geopereerd 
aan zijn oren en moet nu een tijdje kalm aan doen. 
Komende week wordt hij trouwens ook nog zeven jaar! 
 
Gedachtenisbijeenkomst op 2 november 
Woensdag aan het begin van de avond komen we met 
wie dat maar wil om 19.00 uur bij elkaar in 
uitvaartcentrum Elja. Vanaf 18.30 uur is de zaal open. 
We noemen er de namen van wie in onze gedachten zijn 
en die we sinds kort, of al langere tijd, moeten missen. 
Dan krijgt ieder een kaars. Met het brandende licht 
lopen we naar de graven. Daar worden de kaarsen 
neergezet op de plek die ieder daarvoor kiest. Tenslotte 
treffen we elkaar weer in het uitvaartcentrum, waar 
koffie en thee klaarstaan. 
Op veel plaatsen ter wereld worden op 2 november 
(‘Allerzielen’) bloemen of kaarsen naar de graven 
gebracht. We scharen ons in deze traditie. 
 
Viering Willibrordzondag 
Op 6 november vieren we Willibrordzondag. De dienst 
begint om 10.00 uur en in De Eshof zal Ben Piepers 
voorgaan, terwijl Ellie Boot voorgaat in het 
Pauluscentrum. Naast Willibrord zal het deze zondag 
ook gaan over Sint Maarten. 
 
‘Nazomeren’ in de Eshof op 6 november 
Na het succes van het ‘nazomeren’ op 28 augustus 
komen we graag met een vervolg! Op 6 november om 
11.30 uur beginnen we met koffie en limonade in de 
ontmoetingsruimte. Iedereen is van harte welkom! 
Vaders en moeders met kinderen, opa’s en oma’s met 
kleinkinderen en iedereen die het fijn en gezellig vindt 
om te komen. 
Na een start met een legende over Sint Maarten gaan 
we eerst lunchen. Voor boterhammen wordt gezorgd. 
Daarna werken de kinderen met het thema Sint 
Maarten. De volwassenen zullen op reis gaan met 
Paulus. 
In verband met de inkoop van de boterhammen is het 
fijn als we van tevoren weten op hoeveel mensen we 
kunnen rekenen. Meld je daarom even aan bij Diana, 
dkneppersdoornekamp@kpnmail.nl of 06-55882220. 
Rond 14.00 uur is het programma afgelopen. Graag tot 
6 november! 
 
Bericht uit Grace Home 
In reactie op de kaart, die we afgelopen zondag 
tekenden voor de staf en kinderen van Grace Home, 
schreef pastor John: “Dear Friends, Thank you so much 
for the card, words of consolation which also comes to 
us as a declaration of solidarity from de Eshof 
community, Netherlands, to the Grace Community, 
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India. Today's Sunday Service was also a memorial 
service for us, we showed the church a video, her last 
testimony she shared in the church three weeks ago, I 
saw people crying while watching the video. We miss 
her. 
We are grateful for all your support and prayers in the 
past and in this time of pain and trouble we are going 
through. We miss Geeta a lot, we did everything 
possible to save her life, but it pleased her creator, her 
father and master of her life to call her to Himself not 
allowing her to suffer more in this world which is totally 
comes under His sovereignty and I am no one to 
question the heavenly authority - I know that well, but 
the incident broke our hearts, it was very painful for me 
personally as I was not prepared to face this. I knew her 
heart was not functioning well and even the Pacemaker 
could not help much, but I never imagined that she 
would go so soon. Now along with David, I also would 
say that she will not come back to us but I will go and 
see her. I am satisfied we did give her the best care we 
could and thank you all of you and other friends who 
contributed towards the Grace Care Medical Fund. 
Please continue to pray as we continue in this mission of 
wiping tears and bringing back the lost smile. We are 
grateful and relieved that we do this in partnership with 
you.  
God bless you all. Pastor John” 
 
Agenda 
ma. 31 okt. 20.00u Repetitie Anatevka, De Eshof 
wo. 2 nov. 13.30u Activiteitengroep, De Eshof 
wo. 2 nov. 19.00u Gedachtenisbijeenkomst, 
Uitvaartcentrum Elja, Kerkepad 1 
wo. 2 nov. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
za.  5 nov. 10.00u Bezinningsdag Kerkenraad 
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl; op www.kerkdienstgemist.nl zijn de 
kerkdiensten in de Eshof te beluisteren, rechtstreeks of 
als archiefopname. 
 
 

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

