
 
Zondag 19 maart 2017 

derde 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: “Alles wat over ons geschreven is”: 
lied 536 – in beurtzang: 1 en 4 allen, 2 mannen, 3 
vrouwen 
 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 
 
 de heilige Schrift 

 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Exodus 34,1-10 
 
Lied: “O Heer God, erbarmend, genadig, 
lankmoedig”: lied 329 tweemaal 
 
Evangelielezing: Lukas 11,14-28 
 
Acclamatie: “Houd mij in leven”: lied 368d 
tweemaal 
 

Overweging 
 
Lied: “O lieve Heer, geeft vrede”: lied 1009 
  

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: “Het waren tien geboden”: lied 540 
staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de oppas 
opgehaald. 
 
Zegen 
 

allen (lied 431b) 

 
 



Zondagsbrief  19 maart 2017 

Voorganger: ds Ellie Boot   
Organist: Hein Hof 
Ouderlingen: Mart Geelhoed, Jan Hofman 
Diaken: William Bouw 
Lector: Bea de Rijke 
Zondagskind: Linde Beukers 
Welkomstdienst: Willemien Schuurman Hess 
Kinderdienst: Anneke Waslander 
Oppas: Jacqueline Berends, Liselotte Waslander    
Koster: Harry van der Klok 
Koffiedienst: Ans Baas, Netty Buitink 
Geluidsdienst: Fokke van der Veer 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Kerk in Actie 

Werelddiaconaat; de tweede collecte is voor 
Vorming & Toerusting. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Uganda.  
 
Bij de eerste collecte: Steun ouderen in Moldavië 
Ouderen in Moldavië hebben het vaak heel zwaar. 
Ze hebben veel meegemaakt. Ze wonen in sterk 
verwaarloosde huizen. En ontvangen maar een 
klein pensioen, waarvan zĳ hun maandelĳkse 
lasten vaak niet kunnen betalen. Bovendien leven 
velen van hen in een sociaal isolement. Voor 
ouderen in de dorpen Tintari en Bulboaca heeft 
Kerk in Actie-partner Bethania een dagcentrum 
ingericht. Hier kunnen ouderen terecht om elkaar 

te ontmoeten, voor een maaltĳd, zorg of een 
warme douche. Zo hebben ook zĳ een warme en 
fĳne plek waar ze tot rust kunnen komen. Vandaag 
is de Kerk in Actie-collecte bestemd voor onder 
andere de ouderen in Moldavië, zodat zĳ de zorg 
en aandacht krĳgen die zĳ nodig hebben. 
 
Kaart 

We tekenen een kaart voor Kees Bonestroo.  
Komende dinsdag staat voor hem een 
blaasoperatie gepland. Het zal een lange en 
minutieuze operatie zijn, waarna hij een week tot 
tien dagen in het ziekenhuis zal verblijven. We 
wensen hem van harte sterkte en goede moed. 
 
Vrijwillige bijdrage  
De vrijwillige bijdrage ZWO heeft ca € 15.700  
opgeleverd aan toezeggingen. De ZWO is daar  
heel dankbaar voor. 
 
Vorming & Toerusting  
Op donderdag 23 maart 20.00 uur in de Eshof: 

Het verhaal van Petrus 
Ooit was hij een visser, maar zijn leven veranderde 
totaal toen Jezus voorbij kwam en hem riep. Petrus 
maakte de wonderlijke weg van Jezus van dichtbij 
mee. Hij liep over water, hij zag met eigen ogen 
hoe zieke mensen genazen. Hij was degene die zei 
dat Jezus de Messias was.  
Maar hij was uiteindelijk ook degene die na de 

arrestatie van Jezus zei dat hij hem niet kende.  
Op deze avond horen we wat de Evangelisten 
vertellen over het levensverhaal van Petrus. Een 

aangrijpend en bijzonder verhaal, dat na Pasen 

nog lang niet afgelopen is. 
Deze avond wordt verzorgd door Erik Idema, 
hoofdredacteur/uitgever bij Kwintessens, schrijver 
en gastvoorganger o.a. in De Eshof  
 
Open repetitie Anatevka op 10 april 
Op maandagavond 10 april wordt het eerste uur 

van de repetitie van Anatevka gewijd aan een klein 
concert: de musicalgroep zal een aantal liederen 
zingen voor publiek. Ieder die vast een voorproefje 
wil zien en horen van de musical, die op 10 en 11 
juni opgevoerd zal worden, is van harte welkom! 
 
Kerkdienst 26 maart a.s. 
Volgende week zondag gaat ds. Wilbert van Iperen 

uit Barneveld voor. In deze dienst vieren we de 
Maaltijd van de Heer.  
 
Religie en Cultuur in het Witte Kerkje van 
Zeist 
Luitenant-kolonel b.d. Douglas Alexander zal met 
een aantal specialisten onder wie een 

aalmoezenier vertellen over de geestelijke 
volksgezondheid en gezondheidszorg in het leger. 
Hoe gaan we om met mensen die op missie zijn 
geweest en misschien traumatische ervaringen 
hebben opgedaan? Een wereld die ons misschien 
vreemd is, maar die ook al snel dichtbij komt. 
Kunnen wij als kerken hier een rol in spelen? 

Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee klaar. De 
toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt 
gevraagd ter bestrijding van de onkosten. Er is 
voldoende parkeergelegenheid bij het Witte 
Kerkje. 
Datum en tijd: dinsdag 21 maart, 20.00 uur 
Plaats: het Witte Kerkje, Amersfoortseweg 47, 
Huis Ter Heide 
 
Agenda 
ma. 20 maart 20.00u Repetitie Anatevka, De Eshof 
di. 21 maart 20.00u Wijkteam 8, Van Lyndenlaan 
13 
wo. 22 maart 13.30u Activiteitengroep 
wo. 22 maart 19.30u “Je eigen levensverhaal” III, 

Koolmeeslaan 2 
wo. 22 maart 20.00u Repetitie Cantorij, De Eshof 
do. 23 maart 20.00u Erik Idema: Het verhaal van 
Petrus, 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. 
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