
 
Zondag 19 februari 2017 

zevende na Epifanie 

Jij bent wat ik nodig heb! 
 

Bij de ingang wordt u welkom geheten door Bénine 

van der Veen, Joran Witteveen en Sanneke 

Beukers. 

 

Pianospel 

 

Een aantal kinderen komt binnen en zingt: “Dag 

nieuwe dag”: 

 

Dag nieuwe dag. Hoe is jouw naam? Zondag! 

Ik groet jou en alle kinderen in de kring. 

Dag nieuwe dag. ’t Wordt vast leuk vandaag. 

Dus ik lach en ik klap en ik zing. Dag zondag. 

 

allen gaan staan 

vg Vrede met jullie! 

allen Vrede ook met jou! 

vg Wij zijn bij elkaar in de Naam van de EEUWIGE 

allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

Gebed op de drempel (door Floor Boezeman) 
vg Lieve God, 
 U hebt ons uitgenodigd 
 om in uw huis te komen. 
allen Wees bij ons 
 met een licht dat ons de weg wijst, 
vg met een lamp die voor ons uit gaat, 
 vandaag en alle dagen van ons leven. 
allen Amen. 
 
Openingslied: “God heeft zijn naam gezegd”  
(t. Hans Bouma, m. Frits Mehrtens, Geroepen om 
te zingen 236) 
 allen gaan zitten 

Inleiding op deze viering 

 

Smeekgebed (door Robine Smink) 

 

God van alle mensen, 

we bidden om uw aanwezigheid 

waar ruzie is. 

Waar mensen elkaar zeer doen 

door wat ze doen 

of door wat ze zeggen. 

Daarom roepen wij: 

 
     Eeu - wi - ge God, ont-ferm U o-ver ons. 

 

God, we bidden 

omdat er zoveel oorlogen zijn. 

We bidden omdat er zoveel zieke mensen zijn. 

We bidden 

omdat mensen het leven voor elkaar 

zo moeilijk kunnen maken. 

Daarom roepen wij: 

 
     Eeu - wi - ge God, ont-ferm U o-ver ons. 

 

Goede God, 

we roepen tot U 

voor alle kinderen die gepest worden. 

Help ons om dat niet te doen. 

En maak ons sterk, 

zodat we om hulp durven vragen 

als we zelf gepest worden. 

Daarom roepen wij: 

 
     Eeu - wi - ge God, ont-ferm U o-ver ons. 

 

Gloria: “Dit is een morgen”: lied 216 (t. Eleanor 

Farjeon, vert. Andries Govaart, m. Keltische 

volksmelodie) 

 

 de heilige Schrift 

 

Gebed van de zondag (door Kaya van Leijenhorst) 

 

God, als wij verhalen horen uit de Bijbel, 

wilt U ons dan helpen ze te begrijpen? 

Laat er een lichtje in ons branden 

dat steeds sterker wordt, 

zodat we horen 

wat U tegen ons zegt. Amen. 

 

Lied: “Iedereen is anders” (Lydia en Marcel 

Zimmer) Zing vooral mee met de muziek! 

https://www.youtube.com/watch?v=svjJMK3On2s 

 

Bij de werkstukken 

 

Act door Herman Julsing en Maarten Kneppers-

Doornekamp; alle kinderen die niet goed zicht 

hebben op wat er voorin de kerkzaal gebeurt, 

mogen vooraan komen zitten. 

 

Gezongen schriftlezing: “In het begin lag de aarde 

verloren”: lied 162, 1 - 5 (t. Hanna Lam, m. Wim 

ter Burg) 

 

Vervolg lezing uit het Eerste Testament: Genesis 

2,18-23 (Bijbel in Gewone Taal) door Marit Kuiper 
 

18 God, de EEUWIGE, dacht: Het is niet goed dat de 

mens alleen is. Ik zal iemand maken die bij hem 

past. 19-20 Toen maakte hij alle wilde en alle tamme 

dieren en alle vogels. Hij maakte ze van aarde. Hij 

bracht de dieren naar de mens, want de mens 

moest ze een naam geven. Dan zou elk dier 

voortaan zo heten als de mens het noemde. De 

mens gaf elk dier een naam. Maar hij vond geen 

enkel dier dat goed bij hem paste. 

https://www.youtube.com/watch?v=svjJMK3On2s


 
21 Toen zorgde God, de EEUWIGE, ervoor dat de 

mens in een diepe slaap viel. En terwijl de mens 

sliep, haalde God één van zijn ribben weg. De 

plaats waar de rib gezeten had, maakte hij weer 

dicht. 22 Van die rib maakte God, de EEUWIGE, een 

vrouw. 

Toen bracht God de vrouw naar de mens.23 De 

mens riep: ‘Eindelijk een mens, net als ik! Ze is 

mijn eigen vlees en bloed, want ze is gemaakt uit 

een deel van mij. Ik noem haar ‘vrouw’.’ 

 

 
Vervolg gezongen schriftlezing: “In het begin lag 
de aarde verloren”, vers 6 
 
Verhaal: “Precies goed voor twee”  

(Tracey Corderoy & Rosalind Beardshaw) door 

Marry van Bruggen 

 

Lied: “We hebben allemaal wat” (Elly en Rikkert) 
(https://www.youtube.com/watch?v=jCr7T5VLtIc) 

Iedereen mag meezingen. 

 

gebeden en gaven 

 

Inzameling van de gaven. Intussen zingen we het 

lied “Je mag er zijn”. 

(https://www.youtube.com/watch?v=-

iSB8Wfq85E&index=11&list=PLWUXhQ9PAd3-

vozq17lVBuFb-Jeomd9b1)  

De kinderen zingen het lied. Alle volwassenen 

zingen steeds: “WIE, IK?”, waarop de kinderen 

antwoorden: “JA, JIJ!” 

 

In memoriam: Aalbert Broekhuis 

27-01-1932  -  16-02-2017 

 

Voorbeden, die we beginnen met het lied:  

“Dank u wel” (t. Ron Schröder en Marianne Busser, 

m. Marcel Zimmer) door de kinderen van groep 1 

en 2, met ieder die mee wil zingen 

 

 

Hierna volgen de gesproken voorbeden (met Olivier 

Waslander en Emma Carter) en het gebed in stilte. 

 

Tenslotte zingen we het Onze Vader: (lied 1006; 

t. Gerard van Midden, m. Gerard van Amstel) 

 

Zegen 

 
Lied als beaming van de zegen: lied 423, “Nu wij 
uiteen gaan…” (t. Sytze de Vries, m. Christiaan 
Winter) 
 
 

Alle kinderen zijn na de dienst uitgenodigd in de 
oppasruimte voor iets lekkers en iets leuks! 

  

Zondagsbrief  19 februari 2017  

Voorganger: ds Ellie Boot 
Pianist: Annahes Boezeman  

Ouderlingen: Jan Hofman, Jan Vogel 

Diaken: Quirina Schipper 
Welkomstdienst: Robert van Bloemendaal    
Oppas: Jacqueline Berends, Liselotte Waslander 
Koster: Jan Beitler 
Koffiedienst: Alice Bernhard, Yvonne de Gier  
Geluidsdienst: Fokke van der Veer 
Met medewerking van Marry van Bruggen en veel 
kinderen van verschillende basisscholen. 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Stichting Voorkom. 
De tweede collecte is voor onderhoud van het 

kerkgebouw. De kinderen mogen hun bijdrage doen in 
de doos voor Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte 
Voorkom! geeft preventieve voorlichting over 
verslavende middelen, met name op scholen. 

Het doel is om te voorzien in de behoefte aan 
informatie, advisering, hulpverlening en/of 
ondersteuning van ouders, opvoeders en gezinnen op 
het gebied van (onderlinge) relaties en opvoeding naar 

Bijbelse normen. Jongeren worden steeds vaker 
geconfronteerd met de problematiek van alcohol- en 
drugsmisbruik bij vrienden, of in hun eigen thuissituatie. 

Door de unieke balans in deze preventieprojecten tussen 
de theorie over verslaving die behandeld wordt door een 
preventiewerker en de praktijk die verteld wordt door 
een ex-verslaafde, krijgen de jongeren meer inzicht in 
wat een verslaving met je doet. 
 
Bloemen 

De bloemen zijn bestemd voor Janny Hendriks 
(Lindenhof 18), die komende woensdag 79 jaar hoopt te 
worden. Met een hartelijke felicitatie! 
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Nico Fehling. 
Nico lijdt aan een neurologische aandoening, waardoor 

lopen steeds moeilijker wordt. We wensen hem van 
harte sterkte toe. 
Een tweede kaart is voor Greet. We wensen haar kracht 
toe, nu ze Ab moet missen. 
Het afscheid van Ab zal op woensdag 22 februari om 
11.00 uur in De Eshof plaatsvinden. Aansluitend zal hij 

begraven worden. 
 
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. 
 

Vorming & Toerusting 

Thema ‘Geloven door de jaren heen’. 

In iedereen zit een verhaal. Ook zijn of haar eigen 
geloofsverhaal. 
In drie avonden werken we aan dat stukje van je 
levensverhaal dat te maken heeft met het geloof. 
Terugkijken op je geloofsleven en stilstaan bij de 
betekenis van alles wat je hebt meegemaakt en gezien. 
Je geloofsverhaal schrijven maakt het niet alleen 

overzichtelijk, maar ook inzichtelijk. 
Schrijfoefeningen structureren de verkenningstocht naar 
jouw eigen autobiografische verhaal. Het lezen van je 
eigen verhaal geeft je een heel andere kijk op alles dan 
wanneer je de zaken alleen maar overdenkt, en het 
werkt inspirerend op hoe je verder gaat. Drie avonden 

gaat Jantine Dijkstra, schrijver en dichter, aan de gang 
met iedereen die dat stukje van zijn of haar 

https://www.youtube.com/watch?v=jCr7T5VLtIc
https://www.youtube.com/watch?v=-iSB8Wfq85E&index=11&list=PLWUXhQ9PAd3-vozq17lVBuFb-Jeomd9b1
https://www.youtube.com/watch?v=-iSB8Wfq85E&index=11&list=PLWUXhQ9PAd3-vozq17lVBuFb-Jeomd9b1
https://www.youtube.com/watch?v=-iSB8Wfq85E&index=11&list=PLWUXhQ9PAd3-vozq17lVBuFb-Jeomd9b1


levensverhaal wil proberen te vangen. Gezellig, serieus, 
vrolijk, het zal allemaal voorbij komen. 
Er is plaats voor nog enkele deelnemers. Graag van 
tevoren even opgeven: noordweg@xs4all.nl 
Woensdag 22 februari, 8 en 22 maart  19.30 – 22.00 

uur, leiding Jantine Dijkstra, Koolmeeslaan 2 (NB dit is 
een andere locatie dan in het V&T-boekje staat.) 
 
HoeVocaal 
Begin dit jaar heeft sigma-nijkerk.nl een start gemaakt 
met een nieuw zangkoor voor Hoevelaken. Tot nu toe is 
de belangstelling beter dan verwacht, maar net niet 

voldoende om een goed vierstemmig geluid te laten 
horen.  
Wij merken dat de publiciteit rond de oprichting lang niet 
iedereen heeft bereikt. Daarom dit bericht nu in de 
zondagsbrief. Zo kan misschien een symbiose ontstaan 
tussen dit nieuwe koor en muzikaal talent uit de Eshof. 

Informatie: Gab Clement, 033 2534396 
‘HoeVocaal’: elke maandagavond van 20.00 tot 21.30 
uur repetitie in de Kopperhof. 
 

Agenda 
ma.20 feb.19.30u Wijkteam 4, Stoutenburgerlaan 4C 
ma.20 feb.20.00u Repetitie Anatevka, De Eshof 

wo.22 feb. 13.30u Activiteitengroep, De Eshof  
wo.22 feb. 20.00u Repetitie Cantorij, De Eshof 
wo.22 feb. 19.30u Je eigen levensverhaal schrijven, 
thema: Geloven door de jaren heen, Koolmeeslaan 2 
do.23 feb. 20.00 u Wijkteam 2, Ridderspoor 12 
 
Verdere informatie over de kerk: 

www.pgdeeshof.nl; op www.kerkdienstgemist.nl     zijn 
de kerkdiensten in de Eshof te beluisteren, rechtstreeks 
of als archiefopname. 
 

 
Adam en Eva – twee eiken op het voormalige terrein van 

de Heerlijkheid Stoutenburg  

http://sigma-nijkerk.nl/
http://www.pgdeeshof.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

