
 
Zondag 11 december 2016 

 derde 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: “Wij wachten op de koning”: lied 
461      allen gaan zitten 
 
Aansteken van de 3e adventskaars. 
Daarbij zingen we: “Wij zingen door de tranen 

heen”: lied 502, 1 (t. Sytze de Vries, m. Willem 
Vogel) 
 
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: Jesaja 35,1-11 
 
Lied: “Als tussen licht en donker”: lied 452, 1 + 2 
 
Brieflezing: Jacobus 5,7-10 
Evangelielezing: Matteüs 11,2-11 
 
Lied: “O hemellichaam, Jezus”: lied 452,3 

 
Overweging 
 
Muziek 
 

Lied: “O Heer Jesu, God en mense”: lied 478, 4 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 
Inzameling van de gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. Er 
wordt een nieuw puzzelstuk aan de ster 

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

 
 
In gedachtenis: Jacoba van Dusschoten-van Esveld 
2 januari 1930 – 7 december 2016 
 
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. 
 
Tafelgebed: “Wij danken U, Vader”: lied 402b 
 
vg Hij is het,  
 die met ons het brood breekt en zegt: 
 dit ben ik zelf, voor jullie, bij jullie, in jullie; 
 die de beker neemt en zegt: 
 dit ben ik zelf, voor jullie, bij jullie, in jullie; 
 ontvang mij, en laat mijn liefde in je 

doordringen. 
 
 Doe ons hem herkennen 
 in deze gaven van brood en wijn, 
 de Levende onder ons, tot wie wij bidden…. 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: (m. Iona Community) 

 
 
allen Onze Vader… 
 
We delen brood en wijn terwijl we luisteren naar 
muziek; Dionne zal het druivensap aanreiken. 



Tegen het einde van de maaltijd worden de 

kinderen uit de oppas opgehaald. 
 
Slotlied: “Nu daagt het in het oosten”: lied 444 
vers 1,2 en 5 allen, 3 mannen, 4 vrouwen staande 
De kinderen uit de oppas komen nu terug in ons 
midden. 
 

Zegen 
allen(431b) 

 

 

Zondagsbrief 11 december 2016 
Voorganger: Ds Ellie Boot 
Organist: Skip van Rooij 
Ouderlingen:Hannah Wicherink, Ellen v.d. Linden  
Diaken: Lien Vogel, Quirina Schipper, Henry Westein  
Lector: Ans Baas 
Zondagskind: Dionne van Dunschoten 
Welkomstdienst: Céline Jumelet 
Kinderdienst: Anneke Waslander 
Oppas: Hester Beukers, Rozemarijn Waslander 
Koster: Jan Haverkamp 
Koffiedienst: Ans Baas, Netty Buitink 
Geluidsdienst: Arjan de Vries 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie; 
de tweede collecte is voor de eredienst. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Uganda.  
 
Bij de eerste collecte  
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; 
voor mensen dichtbij, die het soms  (financieel) moeilijk 
hebben. Ook hiervoor is uw bijdrage gewenst en soms 
zelfs hard nodig.  
 
Overlijden Jacoba van Dusschoten-van Esveld 
Op woensdag 7 december is overwacht Cootje van 
Dusschoten overleden. Ze woonde op Sportweg 7. 
Morgenmiddag, maandag 12 december zal er van 13.00 
tot 13.20 uur gelegenheid zijn om afscheid van haar te 
nemen in Elja’s Uitvaartcentrum, Kerkepad 1. Om 13.30 
uur zal daar de afscheidsdienst plaatsvinden. Aansluitend 
zal ze worden begraven op de Algemene Begraafplaats. 
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de 
koffiekamer van het uitvaartcentrum. 
 
Kaart 
Wij tekenen vanmorgen vijf kaarten. De eerste is voor 
Vera Lubbers (Nassaulaan 20). Zij heeft dinsdag een 
operatie ondergaan en heeft een nieuwe knie gekregen 
en wij wensen haar een spoedig herstel. 
De tweede kaart is voor Judith Konstapel (Crocuslaan 8) 
Zij is jarenlang mantelzorger geweest voor Truus van 
Leeuwen.  
De derde kaart is voor Truus van Leeuwen (p/a 
Crocuslaan 8) Zij wordt sinds enkele maanden in 
Nunspeet verzorgd en zij krijgt de kaart als teken van 
verbondenheid. 
De vierde kaart is voor Wil de Meij (Lagebrinkerweg 9). 
De afgelopen week heeft ze opnieuw een 
dotterbehandeling moeten ondergaan. 
De vijfde kaart sturen we naar Rijk en Irene van 
Dusschoten-Boomkens (Hemelricplaats 19), met voor 
hen en hun zussen en zwagers onze hartelijke 

deelneming met het overlijden van Jacoba van 
Dusschoten. 
Als iemand een van de kaarten wil bezorgen, kan hij/zij 
dat doorgeven aan één van de diakenen. 
 
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. Kinderen 
vanaf groep 4 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 groep vier 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. 
 
Iconostase 
In de ontmoetingsruimte heeft Cees Otte een 
alternatieve iconostase opgehangen. Hij maakte deze 
voor De Eshof voor de kersttijd van 2005.   De kistjes 
bevatten associaties die de kunstenaar heeft bij de 
verhalen rond Kerst. Vanavond zullen deze 
verbeeldingen in de vesperviering gebruikt worden. De 
vesper begint om 17.00 uur. U bent van harte 
uitgenodigd. 
 
Vorming & Toerusting  
* Dinsdag 13 december, 20.00 uur in de Eshof: 
KERST EN KUNST; de geboorte van Christus in beeld en 
muziek aan de hand van schilderijen van beroemde 
schilders en muziek van Johan Sebastiaan Bach.  
* Donderdag 15 december, 20.00 uur in het 
Pauluscentrum: Inleiding naar het Weihnachts 
Oratorium door Bas Ramselaar. De dirigent en 
Bachzanger vertelt over het tot stand komen van het 
Weihnachts Oratorium van Johann Sebastian Bach. 
Zie voor meer in formatie de brochure van vorming & 
toerusting. Van harte welkom! 
 
'Naar huis' 
Op zondagavond 18 december, de 'vooravond' van het 
kerstfeest, neemt gospelkoor Free ons mee door een 
muzikale kerstvertelling met de titel 'Naar huis', 
samengesteld en geschreven door Lodewijk de Vries. 
Tussen de kerstverhalen door zingt het koor eigentijdse 
liederen die hier verrassend goed bij passen, zoals "To 
make you feel my love" (Bob Dylan), "Viva la Vida" 
(Coldplay) en "Als rennen geen zin meer heeft" (Marco 
Borsato). Alle aanwezigen mogen meezingen in enkele 
bekende kerstliederen. Na afloop is er Glühwein. 
De toegang is gratis. Wie wil, mag na afloop een 
vrijwillige bijdrage doen. Iedereen is van harte 
uitgenodigd! 
 
Agenda 
ma.12 dec. 20.00u Repetitie Anatevka   
di. 13 dec. 13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
di. 13 dec. 20.00u Kerst en Kunst, de Eshof 
wo.14 dec.20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
wo.14 dec.20.00u Vergadering Kinderdienst, Eshof 
do.15 dec.19.00u Voorbereiding kerstmiddag Eshof 
do 15 dec. .20.00u Inleiding naar het Weihnachts 
Oratorium, Pauluscentrum  
vr.16 dec. 15.30u Kerstmiddag, de Eshof  
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl; op www.kerkdienstgemist.nl zijn de 
kerkdiensten in de Eshof te beluisteren, rechtstreeks of 

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


als archiefopname. 


