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Zondag 29 januari 2017 

 vijfde na Epifanie  

 
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 Goede God, zie ons staan 
 hier aanwezig op de drempel van uw huis, 
 zoekend naar woorden, 
 zoekend naar U: 
 uw mensen. 
allen Adem ons open door uw Geest; 
 open ons hart voor U 

 en voor elkaar. 
 Amen. 
 
Openingslied: “Wij van de aarde…” 
(t. Willem Barnard, m. ‘schönster Herr Jesu’; 
Oud-Katholiek Gezangboek 605) 
 allen gaan zitten 

 
Smeekgebed = lied: “Stil is de straat”: lied 
1003; vers 1,2 en 5 en refreinen allen; 3 
meisjes/vrouwen; 4 jongens/mannen 
 
Lofprijzing: uit Psalm 103 

1 Prijs de HEER, mijn ziel,  
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.  

2 Prijs de HEER, mijn ziel,  
vergeet niet één van zijn weldaden.  
3 Hij vergeeft u alle schuld,  
hij geneest al uw kwalen,  
4 hij redt uw leven van het graf,  
hij kroont u met trouw en liefde.  
6 De HEER doet wat rechtvaardig is,  
hij verschaft recht aan de verdrukten.  
8 Liefdevol en genadig is de HEER,  
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.  

 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 

 
Gesprek met de kinderen door Wouda Bakker. 
Deel van dit gesprek is het lied: “Weet je dat de 
Vader je kent?”  
We zingen het eenmaal in het Nederlands, dan in 
het Creool (tussen haakjes de fonetische 
weergave), dan in het Nederlands. 

 
Hierna mogen de kinderen het licht meenemen 
en naar de kinderdienst gaan. 
 

Lezing uit de profetie: Sefanja 2,3; 3,9-13 

 
Lied: “Zij zullen de wereld bewonen”: lied 763, 
1+2+5 
 
Evangelielezing: Matteüs 5,1-12 
 
Lied of acclamatie: “Altijd aanwezige” (t. Simone 
Huisman, m. Tom Löwenthal; Nieuw LiedFonds) 
tweemaal 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: “Zoals ik ben”: lied 377 (T. Charlotte 
Elliott, vert. Gert Landman, m. Arthur Henry 
Brown) in beurtzang: allen 1 + 4 + 7; 
meisjes/vrouwen 2 + 5; jongens/mannen 3 + 6 
 

bevestiging van ambtsdragers; 
gebeden en gaven 

 
We nemen afscheid van Herman en Trudy 
Julsing-Uiterwijk Winkel en van Martie 

Doppenberg 
 
Geloofsbelijdenis (Jan Duin) ; voorgangers: 
Wouda Bakker en Jan Beitler staande 
 

allen gaan zitten 
 
Vraag aan de te bevestigen ambtsdragers 
Willen jullie je werk als diaken en ouderling-
kerkrentmeester in deze gemeente verrichten 
naar de gaven die jullie zijn gegeven, onder 
geheimhouding van hetgeen jullie in het 
verborgene wordt toevertrouwd, als gehoorzame 
getuige van Gods goede gunst en trouw? 
 
Antwoord van 

Woutera Bakker-Beitler 
Jan Beitler 

 
Zegen 
Wees gezegend in jullie arbeid 
in Christus’ gemeente. 

Laat zijn Geest jullie leiden, 
zodat jullie je werk 
met liefde en vreugde kunnen doen. 
Bewaar je vertrouwen in Hem 
die jullie bewaart op al je wegen. 
allen Amen. 

allen gaan staan 
Vraag aan de gemeente 
vg Gemeente, wilt u Wouda als diaken en Jan 

als ouderling-kerkrentmeester bijstaan, 
hen omringen met uw meeleven en hen 
dragen met uw gebed? 

allen Ja, dat willen wij van harte. 
 
Lied: “Hij die ons in zijn dienstwerk heeft 
gewild”: lied 362,2 (t. Huub Oosterhuis, m. 
Bernard Huijbers) 

allen gaan zitten 
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De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven 
 
In gedachtenis: Margaretha de Wilde-Bosman 
09-12-1923 – 22-01-2017 
 
De kinderen uit de oppas komen nu terug in ons 
midden. 
 
Voorbeden, ingezet door het danklied “Dank U 
voor deze nieuwe morgen”: Lied 218 
De gesproken gebeden worden steeds besloten 
met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo zeggen wij samen: 
allen Heilige God, hoor ons bidden. 
 
allen Onze Vader… 
 
Slotlied en zegen: “Ga nu allen heen in vrede” 
(t. Petra Kerssies, m. Tom Löwenthal)  staande 
 

Na de dienst kunt u de nieuwe ambtsdragers en 
de vertrekkende ambtsdragers de hand drukken. 

Er is koffie, thee en limonade voor iedereen. 

 

Zondagsbrief 29 januari 2017 
Voorganger: Ds. Ellie Boot 
Organist: Rudi Coppoolse 
Klarinettist: Tom van Noord 
Ouderlingen: Diana Kempers-Doornekamp, 
Ellen van der Linden 
Diakenen: Willam Bouw 
Lector: Ans Baas  
Zondagskind: Lisa Bouw 
Kinderdienst: Heidi van Rootselaar 
Welkomstdienst: Ad en Nia Ritmeester 
Oppas: Anja Bouw, Rozemarijn Waslander 
Koster: Wim Heining  
Koffiedienst: Pea Heining, Quirina Schipper 
Geluidsdienst: Ad Ritmeester 
 
Collecten 

De eerste collecte is voor de eigen diaconie; de 
tweede collecte is voor het Pastoraat. De 
kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte  
De diaconiecollecte is bestemd voor mensen uit 
onze directe omgeving. Door verschillende 
omstandigheden hebben zij het financieel 
moeilijk. De diaconie helpt niet alleen financieel, 
maar probeert ook hen bij te staan bij het vinden 
van ondersteuning die geboden kan worden door 
stichtingen en instanties zoals schuldhulpmaatje. 
 
Bloemen 

De bloemen zijn bestemd voor Gré Oerlemans 
die morgen, 30 januari 76 jaar wordt. Met een 
hartelijke felicitatie! 

 

Kaart 
Wij tekenen vanmorgen een kaart voor de 
kinderen van Margreet de Wilde: Erik en zijn 
echtgenote Teuny, Linda en haar echtgenoot 
Joop en voor de kleinkinderen. We wensen hen 
van harte een liefdevolle gedachtenis aan 
Margreet toe. 
 
Fotoboekje ‘dag van de stilte’ 
Op de leestafel ligt een inkijkexemplaar van het 
fotoboekje dat van de ‘dag van de stilte’ (31 
december 2016 in De Eshof) is gemaakt. Ieder 
die er belangstelling voor heeft, kan intekenen 
op de intekenlijst die erbij ligt. De prijs is 
€17,25. 
 
Kees van der Zwaard met 'Hier sta ik....'  
(Ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie) 
Een theatervoorstelling waarin hoofdpersoon 
Maarten (gespeeld door cabaretier en zanger 
Kees van der Zwaard) in de spannende, 
wonderlijke en soms grimmige gedachtewereld 

van Luther duikt. Die confronteert hij met onze 
eigentijdse cultuur en zijn persoonlijke 
geschiedenis. Een muzikale monoloog over 
vriendschap, God en het geweten, de duivel en 
de vrije wil – voortge-dreven door het verlangen 
naar wat ooit genade werd genoemd. 
Datum: maandag 20 februari, 20.00 uur 
Locatie: De Bron (wijk Liendert), Vogelplein 1, 
Amersfoort 
Kosten: 5 euro per persoon 
kaarten reserveren, liefst per mail, bij  bij Berend 
Borger, b2.borger@planet.nl of eventueel 
telefonisch (033) 479 90 80 
 
Agenda 
ma. 30 jan. 20.00u Repetitie Anatevka, de Eshof 
di. 31 jan. 19.30u De gele wereld 2 – Albert 
Espinosa; Koolmeeslaan 2  
wo.1 feb. Wijkteam 1, Beethovenlaan 31 Nijkerk 
wo.1 feb. 20.00u College van Kerkrentmeesters, 
de Eshof 
wo.1 feb. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 

do. 2 feb. 20.00u Vorming & Toerusting, 
Lindenhof 18 
 
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/

