
 
Zondag 2 april 2017 

 vijfde 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:”De dag gaat open voor het woord 
des Heren” Lied 217 
 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. 
 
 
 

 

De zon komt op en geeft ons licht, 
zo brengt de hemel een bericht. 
Want na het donker van de nacht 
komt altijd weer een nieuwe dag. 
 
O God, wilt U ons helpen om 
te stralen als de ochtendzon? 

Dan schijnt het deze wereld in: 
het morgenlicht van het begin. 

 
Lezing uit het Eerste Testament: Exodus 14,15-31  
 
Lied:”Tot God de Heer hief ik mijn stem”  
Lied 142: 1,2,6 
 
Evangelielezing: Johannes 11: 33-44 
 
Acclamatie: “U komt de lof toe” Lied 339a 
 
Overweging 
 
Lied:”Zing voor de Heer een nieuw gezang”  
Lied 655: 1,2,3,5 
  

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 :”Zolang wij ademhalen”                   
Lied 657: 1,2,4    staande 
 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de oppas 
opgehaald. 
 
Zegen 
 
allen (lied 431b) 



 

_______________________ 
Zondagsbrief  2 april 2017  

Voorganger: ds René Rosmolen (Hoogland)  
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderlingen: José van Dasselaar, Jan Vogel 
Diaken: Lien Vogel 
Lector: Pim van tent 
Zondagskind: Lieke Kroneman 
Welkomstdienst: Lieske Duim 
Kinderdienst: Ingrid Kroneman   
Oppas:  Anja Bouw, Anje Boswijk   
Koster: Jaap van Ginkel 
Koffiedienst: Joke van de Pol, Tineke van der Veen 
Geluidsdienst: Jan van de Kuilen 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Kerk in Actie 
Werelddiaconaat 
De tweede collecte is voor de Eredienst 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Uganda.  
 
Bij de eerste collecte.  
Steun jongeren in Zuid-Afrika 
De jongeren in Vrygrond, een arme gemeenschap bĳ 
Kaapstad in Zuid-Afrika, ontvangen vaak een 
compliment om wat ze doen en wie ze zĳn, ondanks de 
moeilĳke situatie waarin zĳ opgroeien. In Vrygrond zĳn 
criminaliteit, misbruik en bendes aan de orde van de 
dag. De werkloosheid is er hoog. De Sozo Foundation, 
partner van Kerk in Actie, stimuleert jongeren in hun 
ontwikkeling door het geven van (vak) trainingen, 
workshops en door het aanbieden van stageplaatsen. 
Sozo biedt jongeren een veilige en inspirerende basis om 
hun droom te realiseren in een toekomst zonder 
armoede waar ze het beste uit zichzelf kunnen halen. De 
Kerk in Actie collecte van vandaag is bestemd voor onder 
andere deze jongeren in Zuid-Afrika, zodat zĳ hun 
dromen kunnen realiseren. 
 
Kaart 

Wij tekenen vanmorgen een kaart voor Jannie van 
Sloten-van de Pol,(Doorniksland 6) de kinderen 
van Dirk en Jannie: Lydia en haar echtgenoot Rik, 

Klaas en zijn echtgenote Heidi en voor de 
kleinkinderen Mark en Dionne en Thijs en Sem. We 
wensen hen van harte een liefdevolle gedachtenis 
aan Dirk toe. 
 
Kerkdienst 9 april a.s. 
Volgende week zondag (Palmpasen) gaat ds. Ellie Boot 
voor. Mocht er thuis nog een paasstok van vorig jaar 
liggen, neem die dan ook mee. 
 
 
 
Open repetitie Anatevka op 10 april 
Op maandagavond 10 april wordt het eerste uur van de  
Repetitie van Anatevka gewijd aan een klein (ongeveer 
een half uur)  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! 
Die avond kunnen er ook al toegangskaarten worden 
gekocht (contant) Dan hoeft u er niet meer achteraan! 
 

Presentatie Diaconaal Project Queen of Peace High 
School, Oeganda 
In Oeganda, in de buurt van Mpigi, net onder de 
Evenaar, ligt de enige middelbare school in de 
omgeving, de Queen of Peace High School. Onder de 
bezielende leiding van Philomena, haar man John en een 
groep gepassioneerde leraren, krijgen zo’n 200 kinderen 
daar voorgezet onderwijs. Elke dag staat het team voor 
verschillende uitdagingen om iedereen te voorzien van 
goed onderwijs. 
In februari zijn enkele leden van de ZWO naar Oeganda 
geweest om te kijken waarmee wij, als gemeente, de 
komende jaren de Queen of Peace High School kunnen 
helpen en bijstaan. Graag vertelt de ZWO-groep op 
zondag 9 april, direct aansluitend aan de dienst, in een 
presentatie alles over de reis, het project en de plannen 
voor de komende jaren. Leuk als we u daar mogen 
ontmoeten. 

Tot zondag 9 april, de ZWO-groep. 
 
Informatieavond Nijkerks Diaconaal Beraad  
maandagavond 10 april 2017 
In 2006 startte het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) als 
een vrijblijvend overleg. De diaconieën van een aantal 
kerken in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken besloten 
destijds om op diverse maatschappelijke terreinen 
intensiever met elkaar samen te werken. Het NDB is 
ondermeer verantwoordelijk voor Schuldhulpmaatjes in 
de gemeente Nijkerk, zij organiseert in de 
zomervakantie activiteiten voor kinderen, zij deelt 
pakketten uit aan mensen die op bijstandsniveau leven 
en via het NDB meldpunt vullen ze jaarlijks tientallen 
hulpvragen in die door de gezamenlijke diaconieën 
opgepakt worden. Op maandag 10 april a.s. wil het NDB 
geïnteresseerden inzage geven in wat het NDB doet, kan 
doen en verstrekken we u relevante informatie over 
diverse sociaal maatschappelijke onderwerpen. U bent 
van harte uitgenodigd maandagavond 10 april, koffie 
19.45 uur, start 20.00 uur. Locatie  Verenigingsgebouw 

Rehoboth, Smalle Streek 4 te Hoevelaken. 
 
Agenda 
ma.3 april 20.00u Repetitie Anatevka, De Eshof 
di. 4 april 13.30u Activiteitengroep, De Eshof 
di. 4 april 20.00u Pastorale Raad, De Eshof 
wo.5 april 20.00u Repetitie Cantorij, De Eshof 
wo.5 april 20.00u Vergadering kinderdienst, De Eshof  
do.6 april 19.30 u Wijkteam 3, Hemelricplaats 8 
do.6 april 20.00u Vergadering 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. 
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