
 
Zondag 26 februari 2017 

 achtste 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: “Heer onze Heer, hoe zijt Gij 
aanwezig” 
Lied 275: 1, 3 en 4 
 
 allen gaan zitten 
 
Gezongen smeekgebed: “Zoekend naar licht hier 
in het duister ” 
Lied 1005 
Voorganger zingt coupletten, refrein: allen 

(Nederlandse versie) 
 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 

Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 
licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Jesaja 61:1-3 
 
Lied: “Zing, mijn ziel, voor God uw Here” 
Psalm 146: 1, 3 en 4 

 
Evangelielezing: Matteüs 4: 12-25 
 
Acclamatie: “U komt de lof toe, U het gezang” 
Lied 339a 
 
Overweging 
 

Lied:”O Heer die onze Vader zijt”  
Lied 836: 1, 4 en 5 
 
 
 

 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen  

 
 
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. 
 

Slotlied:”Geprezen zij God!” 
Lied 150a: 1, 2 en 4 staande 
 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 

oppas opgehaald. 
 
Zegen 
 

allen (431b) 

 

 



Zondagsbrief  26 februari 2017  

Voorganger: ds Wilbert van Iperen   
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderlingen: Lenie van der Laan, Hannah 
Wicherink 
Diaken: Jan van de Kuilen 
Lector: Dineke Schreiber  
Zondagskind: Koen van den Berg 
Welkomstdienst: Joke van der Klok   
Kinderdienst: Feije Duim 
Oppas: Ilse Heining, Emma Carter     
Koster: Jan Stomphorst 
Koffiedienst: Ingrid van Rooij, Anna Brasser 
Geluidsdienst: Jan Vogel  
 
Collecten 

De eerste collecte is voor JOP jeugdwerk PKN 
De tweede collecte is voor jeugd- en 
jongerenwerk 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos 
voor Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte: JOP jeugdwerk en PKN  
Lotte is 7 jaar oud. Ze verloor haar moeder aan 
kanker. Wat betekent het verhaal over de 
opstanding van Jezus dan voor haar? Hoe kon 
Jezus uit de dood opstaan en mama niet? Bij 
zulke vragen is het waardevol als er iemand is 
waarmee Lotte kan praten. JOP, Jeugdorganisatie 
van de Protestantse Kerk, traint kerkelijke 

werkers op het gebied van Jeugdpastoraat en 
ontwikkelt daarvoor specifieke handvatten. Geef 
aan deze collecte en steun het belangrijke werk 
van JOP! 
 
Bloemen 
Vandaag zijn de bloemen voor Mattie Bernhard.  
Zij krijgt daarbij de felicitaties want zij viert 27 
februari haar 86e verjaardag. 
 
Kaarten 
De eerste kaart is voor Wil Kous-van den Ham   
(Nijkerk) met onze felicitaties. Zij vierde op 22 
februari haar 83e verjaardag. 
De tweede kaart is voor Olivier van Dijken  
Olivier is 6 jaar en is donderdag voor de 10e keer 
in zijn leventje geopereerd. Hij heeft een 
hartkatheterisatie ondergaan. Wij wensen hem 
een spoedig herstel.  
 
Van Vulpenorgel 20 jaar in De Eshof: 
concertje op zondag 5 maart a.s.  

Op zondag Laetare, 9 maart 1997, hebben we 
het huidige orgel in gebruik genomen. Nu 20 jaar 
later, lijkt mij dat een prima aanleiding om nog 
een keer een concertje te verzorgen om de 
mooie klankkleuren van het instrument nog eens 
los van het liturgisch gebruik te laten horen. 
Voor de liefhebbers:  5 maart vanaf 11.30 een 
ruim half uur orgelmuziek. Welkom! 
Rudi Coppoolse 
 
 
 

 

Viering van Aswoensdag 1 maart 2017 
Al jaren zijn wij gewend om op Aswoensdag te 
gast te zijn in het Pauluscentrum. ’s Avonds 
vierden we dan bij onze buren het begin van de 
veertigdagentijd. 
Dit jaar is het anders: Er is om 9.00 uur een 
eucharistieviering en daarom vervalt de vesper 
van 19.00 uur.    
In de Rondom van januari/februari staat de 
aanvang van de dienst in het Pauluscentrum om 
19.00 uur. Dat klopt niet meer.  
U bent van harte welkom om 9.00 uur  
 

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. 
Zo kan misschien een symbiose ontstaan tussen 
dit nieuwe koor en het muzikale talent uit de 
Eshof. 
Vriendelijke groet, Gab Clement. 033 2534396 
‘HoeVocaal’ : elke maandagavond van 20.00 tot 
21.30 uur repetitie in de Kopperhof  

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 

Filmcafé Kauwboy  De Kopperhof, Sportweg 23 
Kauwboy is een indrukwekkende film vanuit het 
perspectief van de tienjarige Jojo. Hij moet het 
rooien met zijn vader: zijn moeder is overleden. 
Op een dag neemt hij een jonge kauw mee naar 
huis. Hij houdt hem voor zijn vader Ronald 
verborgen, want die wil geen dieren in huis. Jojo 
is bang voor zijn agressieve buien en komt klem 

te zitten tussen de zorg voor de kauw en de 
loyaliteit jegens zijn vader. Totdat de bom barst. 
Een film waarin de paradox van Pasen voelbaar 
wordt: over dood die verlost van de dood en die 
opwekt tot nieuw leven. 
Kaartjes voor de film kunnen het beste van 
tevoren bij de bibliotheek besteld worden. Aan 
de zaal loop je het risico dat de film uitverkocht 

is. Woensdag 15 maart, 19.30 uur                 
(vanaf 19.00 uur staan koffie en thee klaar) 

Agenda 
ma.27 feb. 20.00u Repetitie Anatevka, De Eshof 
do.  2 mrt. 20.00u Diaconie, 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://sigma-nijkerk.nl/
http://www.pgdeeshof.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

 
 
 

 
  

 


