
 
Zondag 27 november 2016 

 Eerste van de Advent 

 
Orgelspel 

Welkom; stil gebed; in dit moment van 

voorbereiding luisteren we naar een adventskoraal. 

 

 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. 

 

Gebed op de drempel 

vg Levende, onze God, 

 wij wachten vol verlangen, 

 wij zien vurig naar U uit. 

allen Kom onze harten winnen, 

 geef weer gloed aan onze hoop. 

 Amen. 

 

Openingslied:” Zal er ooit een dag van vrede” 

Lied 462: 1,2,3,4,6 

 allen gaan zitten 

 

Aansteken van de 1e adventskaars 

Daarbij zingen we: “Wij zingen door de tranen 

heen”: Lied 502: 1  

 

Smeekgebed, driemaal besloten met 
(Taizé, liederen- en gebedenboek, 68) 

 
 

Gebedsstilte, die overgaat in het 

gebed van de zondag 

 

 de heilige Schrift 

 

Gesprek met de kinderen. Daarna mogen ze naar 

de kinderdienst gaan. 

 

Lezing uit de profetie: Gen. 38, 12 - 30 

 

Antwoordpsalm:– Loof nu, mijn ziel, de Here  

Lied 103a: 1,2 

 

Evangelielezing: Matteüs 24,32-44 

 

Lied:– Kom tot ons, de wereld wacht 

Lied 433: 1,5 

 

 

 

 

Overweging 

 

Lied: De nacht loopt ten einde 

Lied 460: 1,2,4,5 

 

gebeden en gaven 

 

Inzameling van de gaven 

 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst. Er 

wordt een puzzelstuk aan de ster toegevoegd. We 

zingen: (t. Erik Idema, m. lied 444) 

 
 

  In gedachtenis: Frederika de Gier-Noort  

  30 augustus 1924 – 14 november 2016. 

 

Voorbeden, steeds besloten met: 

... gebedsstilte ... 

vg Zo bidden wij: (m. Iona Community) 

 
 

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:– Hef op uw hoofden, poorten wijd  

Lied 435: 1,2,4                                 staande   

 

De kinderen uit de oppas nu terug in ons midden. 

 



Zegen 

 

allen(431b) 
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Collecten 

De eerste collecte is voor plaatselijk werk 

Kerstpakketten    

De tweede collecte is voor Jeugd- en jongerenwerk 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Uganda.  

  
Bij de eerste collecte  

                             
                   
Elk jaar brengt uw diaconie bij een aantal adressen 

kerstpakketten, waar deze zeer welkom zijn. Om 

deze mensen tijdens de feestdagen te steunen en 

een extraatje te kunnen geven, vragen wij u deze 

collecte warm te steunen. 

 
Kaarten 

Vanmorgen liggen er 3 kaarten ter tekening. 

Er is een kaart voor Renate en Sjoerd Peters 

(Knijpslaan 146, Kolham). Sjoerd is vorige week 

woensdag opgenomen in het Martiniziekenhuis en  

is dit jaar voor de twee keer geopereerd aan zijn 

voet. Wij wensen hem een volledig herstel. 

De 2e kaart gaat naar Margo Schouten 

(Monshouwerlaan 32) Vorige week moest zij naar 

het ziekenhuis vanwege een herseninfarct. Lopen 

gaat inmiddels vooruit, nu haar hand nog. 

Donderdag is ze naar De Pol gegaan waar ze 

verder kan revalideren. 

De 3e kaart is voor de partner van Margo, Arnold 

van Trotsenburg, die ALS heeft. Vanaf maandag is 

hij naar het hospice in Nijkerk, omdat hij niet 

alleen thuis kan zijn. Hopelijk kunnen beiden op 

termijn weer samen naar de Monshouwerlaan.   

 

 

 

Kinderkerstviering  

Wie van de kinderen wil weer meedoen met de 

kinderkerstviering van 24 december, 19.00 uur? 

Het wordt dit jaar een kerstfeest met veel zang. 

Nu de kerstsamenzang in Euretco niet doorgaat, 

zorgen we zelf voor een kinderkoor! Kinderen 

vanaf een jaar of vier kunnen mee oefenen op 19, 

20 en 23 december van 15.45 tot 16.30 uur in De 

Eshof. (Als je twee van de drie keer kunt, is het 

goed.) Ook oefenen we vlak vóór de kerstviering 

nog een keer.                                                  

Ben je jonger dan vier jaar of wil je niet in het 

koor meezingen? Kom dan op zondag 18 december 

na afloop van de kerkdienst naar de oppaszaal: 

daar oefenen we het uitbeelden van het 

kerstverhaal.                                                        

We hopen dat jullie meedoen. Dan maken we er 
een heel feestelijke Kerstviering van! 

Oecumenische vespers                          

Vanmiddag om 17.00 uur is de eerste vesper in 

een serie van drie. In de vesper van vandaag gaan 

Ellen van der Linden en Lieske Duim samen voor. 

Op 4 december wordt de vesper geleid door Gerda 

van Vilsteren en Ellie Boot en 11 december doet 

Cees Otte het alleen. Op de avond van de vierde 

Advent sluit gospelkoor FREE de serie af met een 

kerstvoorstelling en die begint om 19.30 uur.         

Musici voor vespers gezocht 

Voor zondag 4 december zijn we op zoek naar 

musici die de zang zouden willen begeleiden.     

Dat kan op piano of orgel, maar ook op een eigen 

instrument. De vier liederen die we gaan zingen 

zijn eenvoudig, een stukje muziek aan het begin 

en aan het einde is wenselijk maar niet per se 

noodzakelijk. In de vespers komen doorgaans     

15 à 25 mensen. Wie zou deze uitdaging 

aandurven? Geef het door aan Rudi Coppoolse - 

coppoolse01@kpnmail.nl of tel. 055 3125703. 

Dio Soeteman voor het laatst 

Op zondag 4 december gaat Dio Soeteman voor   

in De Eshof. Dat wordt een bijzondere ochtend: 

het zal zijn laatste kerkdienst zijn.                    

Dio is nu 70 jaar; heel begrijpelijk dat hij een keer 

wil stoppen met het intensieve werk van voorgaan 

in kerkdiensten.  

 

Agenda 

ma. 28 nov. 20.00u Repetitie Anatevka, de Eshof 

di. 29 nov. 20.00u Wijkteam 1, Sportweg 14 

wo. 30 nov. 13.30u Activiteitengroep, de Eshof 

wo. 30 nov. 20.00u Repetitie cantorij, de Eshof 

do. 1 dec. 20.00u Diaconie, de Eshof 
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