
 

 
Zondag 6 november 2016 

Willibrordzondag; 
kanselruil met de Paulusgemeenschap 

Even is het waar 

en dan is het weg

 
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:”In de veelheid van geluiden” 
Lied 283: 1,2,3  

allen gaan zitten 
Inleidend woord 
                                                             
Stilte 
                                          
Gebed om ontferming 

vg      Laten wij bidden om Gods ontferming 
waar we de hongerige niet gevoed hebben 
en de dorstige niet te drinken gegeven… 
Heer, ontferm U over ons   
maak ons hongerig  en dorstig naar 
gerechtigheid. 
 
allen 
 
vg Laat we bidden om ontferming 
waar we de vreemdeling niet ontvangen       
hebben en de gevangene en zieke niet bezocht… 
Christus, ontferm U over ons, maak ons 
zachtmoedig en open voor vriend en vreemde. 

 
allen: kyrie eleison… 
 
vg  Laten wij bidden om ontferming 
waar we de naakte niet gekleed hebben 
en de treurende niet getroost… 
Heer, ontferm U over ons 
 
 
maak ons arm van geest en rijk aan mededogen. 
allen: kyrie eleison… 
 
Afsluitend gebed 

de heilige Schrift 

 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 
licht meenemen en naar de kinderdienst gaan.  
 
Lied bij het openen van de Schrift:                   
“Die chaos schiep tot mensenland”: Lied 322 
 
Lezing uit het Nieuwe Testament:II Johannes 1-6 
 
Lied:  “Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen”          
Lied 85b 
 
De coupletten worden gesproken; allen zingen 
het refrein. 

 
Evangelielezing: Lucas 7: 20-27 
 
Acclamatie: “Het woord dat ik jou geef”: Lied 
334 
 
Overweging 
 

Stilte 
 
Lied: “Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig”:  
Lied 275 

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. 

 
Voor de zegen worden de kinderen uit de oppas 

opgehaald. 
 
Zending en zegen                 
 staande 
 



Slotlied: “Wat vrolijk over U geschreven staat”: 

Lied 324 

 
Iedereen is van harte uitgenodigd 
koffie en thee te blijven drinken. 
Voor de kinderen is er limonade. 

We vinden het gezellig 
als u nog wat langer blijft 

voor het nazomer-programma! 
Zie hier onder in de zondagsbrief. 

________________________________________ 

Zondagsbrief  6 november 2016  
Voorganger: pastor Ben Piepers 
Organist/pianist: Skip van Rooij  
Ouderlingen: Martie Doppenberg, Hannah 
Wicherink 
Diaken: William Bouw 
Lector: Dineke Schreiber  
Zondagskind: Lisa Bouw  
Welkomstdienst: Robert van Bloemendaal  
Kinderdienst: Heidi van Rootselaar 

Oppas: Jacqueline Berends, Anje Boswijk 
Koster: Wim Heining  
Koffiedienst: Lies Lekkerkerker, Wil de Meij 
Geluidsdienst: Fokke van der Veer 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor missionair werk PKN.    
De tweede collecte is voor onderhoud van het gebouw. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Uganda.  
  

Bij de eerste collecte  
HELP DE NIEUWE KERK IN GAASTMEER 
Mensen die niet naar haar kerk komen, komen wel 
naar de kliederkerk. Dat merkt dominee Tieneke van 
Lindenhuizen van de Protestantse Gemeente 
Gaastmeer. Ze is daar blij mee, want ze wil kerk zijn 
voor het hele dorp. Deze ‘kliederkerk’, een van de 
pioniersplekken van de Protestantse Kerk, is een  
 
 
 
gemoedelijke vorm van samenzijn voor kinderen, 
ouders en grootouders.  
Elke bijeenkomst bestaat uit de drie onderdelen 
‘samen ontdekken’, ‘samen vieren’ en ‘samen eten’. 
Kliederkerk helpt kinderen en de mensen om hen heen 
elkaar te leren kennen, samen een gemeenschap 
te vormen en samen te ontdekken wat geloven in God 
en het volgen van Jezus kan betekenen in hun 
dagelijkse leven. De Protestantse Kerk wil nog meer 
mensen bereiken met vernieuwende vormen van 
kerkzijn en geeft nieuwe pioniersplekken daarom 
graag een krachtige impuls. Met uw bijdrage aan de 
collecte helpt u deze en andere pioniersplekken op een 
zinvolle manier aanwezig te zijn in hun omgeving. 
 
De bloemen gaan vanmorgen naar Geertje en  
Adri Zijlstra (van Dedemlaan 9) Zij zijn 12 november 
vijfenveertig jaar getrouwd en met de bloemen 
brengen wij hen onze felicitaties. 
 

De 1e kaart is vandaag bestemd voor Gerda 
Kammeijer (Cornelis Martelinglaan 6) Zij behoort 
bij de Paulusgemeenschap, maar heeft veel 

contact met de Eshof over o.a. de liturgie. Zij is 

maandag gestart met de chemo-behandeling en 
bestraling en op diezelfde dag is haar moeder 
overleden. Wij wensen Gerda en Peter heel veel 
sterkte voor nu en de komende tijd. 
De 2e kaart is voor Coby de Vries én Fried 
Köhler, de echtgenoot van Coby. Het gaat heel 
slecht met hem. Coby is de zus van Greet de 
Vries. Wanneer Coby in Nederland is logeert ze 
altijd bij Greet en is ze zondags meestal in de 

Eshof. Velen kennen haar. Adres:Coby und Fried 

Koehler Rohrbacher Str 190   69126 Heidelberg 
Duitsland  
 
Excursie catechisanten 
De catechisanten gaan op zondag 13 november naar 
de Franciscus Xaveriuskerk in Amersfoort. De dienst 
begint daar om 10.30 uur. 
 
‘Nazomeren’! 
Na het succes van het ‘nazomeren’ op 28 augustus 
komen we graag met een vervolg! Vanmorgen om 
11.30 uur drinken we eerst 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 blijven. 
Na een start met een legende over Sint Maarten gaan 
we eerst lunchen. Voor boterhammen wordt gezorgd, 
we delen gewoon wat er is, dan is er altijd genoeg. 
Daarna werken de kinderen met het thema Sint 
Maarten. De volwassenen zullen op reis gaan met 
Paulus. 
Rond 14.00 uur is het programma afgelopen. We 
hopen dat je blijft! 
 
Agenda 
ma. 7  nov. 10.00u Reiscommissie, Stoutenburgerlaan 
14 
ma. 7 nov. 20.00u Repetitie Anatevka, de Eshof 
ma. 7 nov. 20.00u Chassidische legenden, de Eshof  
di.8 nov.20.00u Liturgisch Werkoverleg, Haverhoek 13 
wo. 9 nov. 20.00u Wijkteam 5, Julianalaan 74 
wo. 9 nov. 20.00u Repetitie cantorij, de Eshof 
do. 10 nov.19.30u Pastorale Raad, de Eshof 
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