
 
Zondag 5 maart 2017 

eerste van de veertig dagen 
 

Hij zal je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn 

door het water van de doop 

 
(bij de symbolische schikking) 

 
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 gaan de veertig dagen in”  
(t. Wim ter Burg, m. Tom Naastepad; Zingend 
Geloven I/II,11)  
 
 allen gaan zitten 

 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met: (Liederen en gebeden uit Iona en Glasgow,11) 

 
…gebedsstilte… 
 
… die overgaat in het 
Gebed van de zondag = lied: “Ga met ons mee op 

onze wegen” (t. Henk Jongerius, m. Chris van 
Bruggen; Zangen van zoeken en zien, 32) 
 
 
 de heilige Schrift 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de profetie: Jesaja 58,1-9 
 
Lied: “Wie in de schaduw Gods mag wonen”: lied 
91a; vers 1 allen, 2 cantorij, 3 allen 
 

Evangelielezing: Matteüs 4,1-11 
 
Acclamatie: “Stel je vertrouwen op God alleen”: 
lied 62c; 1x cantorij, 1x allen 
 

Overweging 

 
Lied: “Veertig dagen nog tot Pasen” (t. Marijke de 
Bruijne, m. Peter Rippen; uit ‘Als de graankorrel 
sterft – oratorium voor de veertigdagentijd en 
Pasen’) 1+2 cantorij, 3+4 allen 
 

gebeden en gaven 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven. 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: (lied 62a) 
 

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: “God roept de mens op weg te gaan”: 
lied 542      staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de oppas 
opgehaald. 
 
Zegen 
 
allen (lied 431b) 
 

Aansluitend aan koffie en thee verzorgt Rudi 
Coppoolse vandaag een lustrumconcert op het 
orgel. Op 9 maart 1997 werd het in de Eshof in 
gebruik genomen. Voor de liefhebbers: vanaf 

11.30 een ruim half uur orgelmuziek. Welkom! 

 

Zondagsbrief  5 maart 2017 

Voorganger: ds Ellie Boot   
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderlingen: Nel van Rietschoten, Diana Kneppers-
Doornekamp 
Diakenen: Lien Vogel   
Cantorij o.l.v. Annahes Boezeman 
Lector: Irene de Vries 
Zondagskind: Sjoerd van de Kamp 
Welkomstdienst: Ad en Nia Ritmeester    
Kinderdienst: Anja Bouw 
Oppas: Linda Borgdorff, Tim Floor    
Koster: Jan Haverkamp 
Koffiedienst: Dinie Beitler, Tonny van Rootselaar 
Geluidsdienst: Ad Ritmeester 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Kerk in Actie 40 dagen-tijd; 
de tweede collecte is voor de Eredienst 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 



Uganda.  
 
Bij de eerste collecte 
Steun kinderen en jongeren in De Glind 
In jeugddorp De Glind wonen ongeveer 150 
uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Door allerlei 
problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om mishandeling, verwaarlozing of 
verslavingsproblemen van de ouders, maar ook om 
lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen of 
gedragsproblemen van de kinderen zelf. De 
Rudolphstichting is eigenaar van grond en gebouwen in 
De Glind. De stichting zorgt voor verschillende 
voorzieningen in het dorp zoals het zwembad, de 
kinderboerderij en het dorpscentrum. In dit 
dorpscentrum – Glindster – zijn veel naschoolse 
activiteiten. Kinderen en jongeren komen er sporten, 
muziek maken of gezellig in de soos hangen. Ook zijn er 
horeca- en concertmogelijkheden. Via een 
leerwerktraject kunnen jongeren er praktijkervaring op 
doen in de horeca. Zo krijgen ze de kans die ze 
verdienen. De kinderen en hebben onze steun hard 
nodig. 
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Dirk van Sloten. Vijfentwintig 
jaar geleden kreeg hij een hartstilstand en leeft 
sindsdien met een ICD. Nu blijkt zijn hart op te zijn; de 
artsen zien geen mogelijkheid het te herstellen. We 
wensen hem en Janny sterkte toe. 
 
Onze buren van de Paulusgemeenschap zijn 
vandaag te gast in De Eshof. Voor hen: de volgende 
dienst in het Pauluscentrum is op zaterdagavond 11 
maart om 19.00 uur. Een Eucharistieviering met als 
voorganger pastor Harrold Zemann. 
 
Vorming & Toerusting 
Woensdag 8 maart 19.30u: 2e avond ‘Je eigen 
levensverhaal schrijven’ met als thema: Geloven door de 
jaren heen. (De 3e avond is op 22 maart.) 
 
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. 6 maart 10.00u Overleg vespers Stille Week 
ma.6 maart 20.00u Repetitie Anatevka, De Eshof 
di . 7 maart 13.30u Activiteitengroep 
di. 7 maart 20.00u Commissie vorming & toerusting 
wo.8 maart 19.30u “Geloven door de jaren heen” II 
wo.8 maart 20.00u Repetitie Cantorij, De Eshof 
wo. 8 maart 20.00u College van kerkrentmeesters, De 
Eshof 
do.9 maart 20.00u Kerkenraad, De Eshof 
vr.10 t/m 12 maart Weekend bij de Benedictijnen, 

Egmond Binnen.  
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.katholiekhoevelaken.nl en www.pgdeeshof.nl; op 
www.kerkdienstgemist.nl zijn de kerkdiensten in de 
Eshof te beluisteren, rechtstreeks of als archiefopname. 
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