
 
Zondag 18 december 2016 

 vierde 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: “O wijsheid, daal als vruchtbare taal: 
lied 466, 1 + 7 
 allen gaan zitten 
Aansteken van de 4e adventskaars 
Daarbij zingen we: “Wij zingen door de tranen 

heen”: lied 502, 1 
 
Smeekgebed = lied: “Scheur toch de wolken weg 
en kom” (t. Huub Oosterhuis, m. Augsburg 1666; 
Gezangen voor liturgie 633) 
 
… gebedsstilte … 
 
Gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 
 
Gesprek met de kinderen. Daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 

Lezing uit de profetie: Jesaja 7,10-17 
Lied: “Er is een roos ontloken”: lied 473, 1 + 3 
 
Evangelielezing: Matteüs 1,18-25 
Lied: “Die roos van ons verlangen”: lied 473, 2 
 
Overweging 

Lied: “Een nieuw begin hebt Gij ons toegezegd”  
(t. Jan Groenleer, m. Genève 1562; Zingend 
Geloven VIII,3) 
 

gebeden en gaven 
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: Date Gerrit Reitsema 
16 september 1928 – 9 december 2016 
 
In gedachtenis: Adrianus Martinus Antoni 
van Zadelhoff 
10 mei 1928 - 11 december 2016 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: (m. Iona Community) 

 
 
allen Onze Vader… 
 
Slotlied: “Licht in onze ogen”: lied 463 
1 en 8 allen; 2+4+6 vrouwen; 3+5+7 mannen 

staande 
De kinderen uit de oppas nu terug in ons midden. 
 
Zegen 
allen(431b) 

 

 

Zondagsbrief  18 december 2016  

Voorganger: ds Ellie  Boot 

Organist: Hein Hof 

Ouderlingen: Nel van Rietschoten, Martie Doppenberg 
Diakenen: William Bouw 
Lector: Pim van Tent 
Zondagskind: Linde Beukers 
Welkomstdienst: Willemien Schuurman Hess   
Kinderdienst: Jessica Hofman 
Oppas: Marit van Looijengoed, Ina van Os   
Koster: Hans van den Berg  
Koffiedienst: Joke v.d. Pol, Tineke v.d. Veen  
Geluidsdienst: Fokke van der Veer 
 

Collecten 

De eerste collecte is voor Stichting Hulpdienst Hoevelaken. 

De tweede collecte is voor muziek en liturgie. De kinderen 

mogen hun bijdrage doen in de doos voor Moldavië.  



 

Bij de eerste collecte 

Een fantastische plaatselijke stichting. Vrijwilligers staan 

klaar met vervoer, naar bijvoorbeeld de pedicure, dokter of 

ziekenhuis. Ze helpen bij het boodschappen doen of bij de 

administratie. Ook als mensen in de laatste fase van hun 

leven thuis wensen te blijven, kan de Hulpdienst gebeld 

worden voor ondersteuning. Onze steun wordt enorm 

gewaardeerd. 

 

Kaart 

Wij tekenen vanmorgen een kaart voor Margreet Mijnten 

(45). Ze is een van de zangeressen van Free en woont in 

Nijkerk. Dit najaar kreeg ze te horen dat ze darmkanker 

heeft en niet genezen kan worden. In november onderging 

ze een operatie. Inmiddels is ze opnieuw in het ziekenhuis 

vanwege een bacterie in de wond. 

De kaart die wij nu tekenen zal vanavond ook door de leden 

van Free getekend worden en door hen bij Margreet 

gebracht worden. 

Een tweede kaart is voor Hendrik-Jan Kuijt 

(Zonnebloemlaan 1) die veel pijn heeft als gevolg van een 

verschoven wervel in zijn rug. 

De derde kaart tekenen we voor de kinderen en 

kleinkinderen van Ad van Zadelhoff als blijk van ons 

meeleven (postadres Postbus 2902, 3800 GK Amersfoort). 

 

'Naar huis' 

Vanavond om 19.30 uur, 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! 

 

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.) Ben je jonger dan groep vier of wil 

je niet in het koor meezingen? Kom dan na afloop van deze 

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. 

 

Oliebollenactie voor Grace Care 

Stichting Grace Care Nederland zal op 30 december in het 

Pauluscentrum weer oliebollen klaar hebben liggen. De 

oliebollen kosten € 9.- per zak van 10 oliebollen en twee 

zakken voor € 17,-. Na deze dienst zijn leden van de 

stichting aanwezig in de hal met een intekenlijst voor de 

oliebollen. De opbrengst gaat volledig naar het weeshuis 

Grace Home. 

 

De laatste dag van het jaar, een dag van stilte in ‘de 

Eshof’  

Voor een ieder die behoefte heeft om op deze dag een 

moment van rust te zoeken, is er gelegenheid om even stil 

te staan en na te denken over gebeurtenissen die je 

persoonlijk raakten in het voorbijgegane jaar. De ruimte zal 

gevuld worden met ‘persoonlijke kunst’.  

U kunt luisteren naar prachtige muziek, u kunt op zoek gaan 

naar mooie gedichten… 

om gedachten te laten gaan, te laten komen 

om weg te dromen, om achter te laten 

om mee te nemen naar het nieuwe jaar. 

U bent van harte welkom! 

31 december 2016, 10.30 – 15.30 uur 

 

Oppas op 1 januari 

Vraag aan ouders met kleine kinderen: als jullie op 1 

januari van de kinderoppas gebruik willen maken, zouden 

jullie dat dan willen melden aan Linda Borgdorff? (e-mail 

lborgdorff@telfortglasvezel.nl of tel. 2530655) Dan kan zij 

zorgen dat er die ochtend kinderoppas is. 

 

Agenda 

ma. 19 dec. 20.00 Repetitie Anatevka, de Eshof 

wo.21 dec. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 

 

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/

