
 Zondag 15 januari 2017 

 
Oecumenische viering in de  

‘week van gebed voor de eenheid’ 
Paulusgemeenschap en 

Eshofgemeente 
Hoevelaken 

 

Thema: jouw hand, mijn glimlach 
 

De basis voor deze liturgie in de ‘week van gebed 
voor de eenheid’ is gelegd in Duitsland. De 

lezingen zijn daar gekozen. 

 
We mogen geen muzieknotaties of liedteksten op 

de website zetten. Wilt u een liturgie met alle 
liederen ontvangen? Stuur een mail aan 

ellie.boot@hccnet.nl. 
 

 
Orgelspel 

Welkom; stil gebed 
 allen gaan staan 
Groet, drempelgebed 
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 Wees in ons midden, God van ons hart; 
allen hoor ons gebed: 
 maak ons in Christus één. 
 Amen. 
 
Openingslied: “Jezus roept hier mensen samen”: 
lied 975, 1+3+4 (t. John L. Bell en Graham Maule, 
vert. Ria Borkent, m. Schotland) Cantorij/koor vers 1: 

 
allen gaan zitten 

 
Gebed om ontferming; elke gebedsstrofe wordt 
besloten met   (367d; Jan Pasveer) 
 
 

Gloria: “Geprezen zij God”: lied 150a  
(t. Henry Williams Baker, bij Psalm 150, vert. Gert 
Landman, m. C. Hubert H. Parry) Cantorij/koor vers 1: 
 

de heilige Schrift 

 

Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de brieven: 2 Korintiërs 5,14-20 
 

Evangelielezing: Matteüs 5,23-24 
 
Lied: “Kom, Geest van God”: lied 333 
(driemaal) (t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel) 
Eenmaal allen eenstemmig, tweemaal allen 
meerstemmig: 

 
Overweging 

 
Lied: “Samen op de aarde”: lied 993  
(t. Willem Barnard, m. Kenneth George Finlay) 
Vers 1 cantorij/koor: 

 
gebeden en gaven, 

Maaltijd van de Heer 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
 
Inzameling van de gaven; intussen luisteren we 
naar muziek. 
 
Tafelgebed en voorbeden 
 
Tafelgebed: “Kom over ons met uw geest” 
(t. Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal; Verzameld 
liedboek 638-642) 

 
Gesproken gebedsintenties, na het stil gebed 
besloten met: “Gij die uw gemeente 
bijeenroept…” 

 
Laten wij bidden zoals Jezus ons leert: 
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. 

 
Vredegroet 
vg De vrede van de eeuwige God 
 zij altijd met u. 
allen En ook met u. 
vg Geven wij elkaar een teken van vrede… 

 
We wensen elkaar vrede toe en zingen: “Steek je 
hand uit” (met herhaling) (t. Harrie Wouters, m. 
Willem Blonk; LB 398) 
 



Wij delen met elkaar brood en wijn. Iris reikt 

druivensap aan. In de overige bekers zit 
alcoholhoudende wijn. Tegen het einde van de 
maaltijd zingen we “Take, o take me as I am”: 
lied 833 (in het Nederlands en in het Engels)  
(t. en m. John L. Bell, vert. René van Loenen) 
1x cantorij/koor in het Engels, 2x allen in het 
Engels, 1x allen in het Nederlands. 
 

Tegen het einde van de maaltijd komen de 
kinderen uit de oppas in ons midden. 

allen gaan staan 
Zegen 
 
Slotlied: “Uit vuur en ijzer, zuur en zout” (t. Huub 
Oosterhuis, m. Poolse volksmelodie; Gezangen voor 
liturgie 531) 

 

Zondagsbrief 15 januari 2017 
Voorgangers: drs Linda de Wals en ds Ellie Boot 
Organist: Rudi Coppoolse 
Cantorij en Pauluskoor o.l.v. Annahes Boezeman 
Ouderlingen: Martie Doppenberg, Mart Geelhoed 
Diakenen: Henry Westein, Quirina Schipper, William 
Bouw 
Zondagskind: Iris Doornekamp 
Welkomstdienst: Céline Jumelet 
Kinderdienst: Maarten Kneppers Doornekamp  
Oppas: Gerdien Veld en Floor Boezeman  
Koster: André Lekkerkerker  
Koffiedienst: Mineke Haverkamp, Wilma van de 
Kuilen  
Geluidsdienst: Jan Vogel 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de oecumene; de tweede 
collecte is voor Vorming & Toerusting. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het 
oecumenische werk van de Raad van Kerken in 
Nederland, waar zowel de Protenstantse Kerk als de 
Rooms-Katholieke Kerk deel van uitmaken. De Raad 
vervult een belangrĳke rol als gesprekspartner voor de 
overheid over actuele thema’s als sociale samenhang 
en zorg voor kwetsbare mensen. De Raad van Kerken 
werkt ook mee aan de landelĳke week van gebed in 
januari en aan de Pelgrimage van Gerechtigheid en 
Vrede. Tĳdens deze Pelgrimage getuigen de kerken 
samen van het geloof dat ons oproept om de 
gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping te 
zoeken. 
 
Bloemen 
De bloemen zijn bestemd voor Roos Reitsema-Veer die 
vandaag 82 jaar is geworden. Met een hartelijke 
felicitatie! 
 
Wat zingen we? 
U bent van harte uitgenodigd na kerkdienst & koffie, 
om ongeveer 11.30 uur, weer in de kerkzaal plaats te 
nemen en mee te doen met een zang-halfuurtje. We 
zingen liederen die in de komende maanden in de 
Eshof of het Pauluscentrum gezongen zullen worden. 
Ook als u niet (goed) kunt zingen, kom toch: wanneer 
de muziek vertrouwd is, zingt het lekkerder en krijgen 
de woorden meer betekenis! Leiding: Annahes 
Boezeman, Henk Boswijk, Rudi Coppoolse, Albert 
Hegge. 

 
Actie Kerkbalans 
De afgelopen week is de Actie Kerkbalans van start 
gegaan. Veel vrijwilligers gingen en gaan op pad om 
de enveloppen bij u af te geven en later weer op te 
halen. 
Uw bijdrage maakt het mede mogelijk dat de kerk 
haar unieke en onmisbare functie kan blijven 
vervullen. We hopen van harte dat u wilt (blijven) 
bijdragen! 
 
Filmcafé V&T: “Room” – woensdag 18 januari 
De film vertelt het verhaal van de vijfjarige Jack, die 
met zijn moeder opgesloten zit in een kamer van drie 
bij drie meter met enkel een dakraam. ‘Ma’ heeft een 
eigen wereld gecreëerd voor Jack en doet alles om 
hem een volwaardige opvoeding te geven. Als Jack 
steeds nieuwsgieriger wordt en Ma eraan onderdoor 
dreigt te gaan, verzinnen ze een plan om te 
ontsnappen. 
Kaartjes zijn te bestellen via de website 
www.bibliotheeknijkerk.nl of zijn te koop in de 
bibliotheek in Hoevelaken of aan de zaal (mits er nog 
plaats is). Kosten: €7,50 of €6 met bibliotheekpas. 
Plaats: De Stoutenborgh, Sportweg 23 
Aanvang 19.30 uur; vanaf 19.00 uur is er koffie. 
 
Kerkdienst op 22 januari 
Op zondag 22 januari is er om 10 uur dienst in De 
Eshof. Voorganger is ds Gert Landman. In het 
Pauluscentrum is er geen dienst. Alle parochianen zijn 
van harte welkom in De Eshof. 
 
Agenda 
ma. 16 jan. 20.00u Repetitie Anatevka, de Eshof 
di. 17 jan. 19.30u “De gele wereld – Albert Espinosa I” 
Koolmeeslaan 2 
di.17 jan. 20.00u Wijkteam 6 Klaarenbeeksingel 65 
wo.18 jan. 19.30u Filmcafé Room, Stoutenborgh  
wo.18 jan. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
wo.18 jan. 20.00u Vergadering kinderdienst, Eshof 
do.19 jan. 20.00u Kerkenraad, de Eshof 
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl 
www.katholiekhoevelaken.nl 
Op www.kerkdienstgemist.nl zijn de kerkdiensten in de 
Eshof te beluisteren, rechtstreeks of als 
archiefopname. 

 
 

 

 

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

