
 
Zondag 9 april 2017 

zesde van de Veertigdagentijd: 
Palmzondag 

 

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 556, 1+2+3 
 allen gaan zitten 
 

De kinderen mogen palmpaasstokken gaan maken. 
We doen hen uitgeleide met het lied van de 
opgaande zon (t. Erik Idema, m. lied 215): 
 

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. 

 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met:  
(Liederen en gebeden uit Iona en Glasgow,11) 
 
Gebedsstilte, die overgaat in het 
Gebed van de zondag 
vg Eeuwige God, U die mensen bevrijdt, 
 schenk ons de levenskracht van uw Zoon 

 die als een graankorrel in de aarde viel 
 om de wereld te maken 
 tot een plaats van vrede, 
 waar eenzaamheid tot gemeenschap wordt 
 en mensen durven sterven 

 voor elkaars geluk, 

 waar het kruis ons de weg 
 naar de vrede wijst, 
 in deze veertig dagen en heel ons leven. 
allen Amen. 
 
 de heilige Schrift 
 

Brieflezing: Filippenzen 2,5-11 
 
Lied: “Lied van de lijdende Gods” 
(t. Maria de Groot, m. Marten Kamminga) 
 
Evangelielezing: Johannes 12,12-24 
 
Acclamatie: “Jezus, om uw lijden groot”: lied 558, 

1+2 
 
Overweging 
 
Lied: “Wie als een God wil leven hier op aarde”  
(t. Huub Oosterhuis, m. oude volksmelodie; 
Gezangen voor Liturgie 546) 

 
gebeden en gaven 

 
Inzameling van de gaven. 
 
In gedachtenis: Dirk van Sloten 
15 maart 1946 - 26 maart 2017 

 
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. 
 
De kinderen uit de kinderdienst en de oppas 
komen terug in ons midden en dragen hun 

palmpaasstokken met zich mee. Ze swingen 
binnen op de muziek van het lied ‘Jambo Bwana’ 
(lied in het Swahili): 
 
Jambo 
Jambo Bwana  
Habari Gani 
Mzuri Sana  
Wageni 
Mwakaribishwa 
Kenya Yetu 
Hakuna matata 



 

Hallo 
Hallo meneer 
Hoe gaat het? 
Heel goed.  
Gasten 
Jullie zijn welkom 
In ons land 

Zijn er geen zorgen 
 
Slotlied: “Alles wat over ons geschreven is”: lied 
556, 4+5      staande 
 
Zegen 
 
allen (lied 431b) 

 
 

U bent van harte uitgenodigd om na koffie & thee 
opnieuw plaats te nemen in de kerkzaal. Daar 

krijgen we om ongeveer 11.30 uur een presentatie 
te zien van de Queen of Peace Highschool in 

Mpigi, Oeganda, waarmee we de komende jaren 
verbonden zullen zijn. 
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Voorganger: ds Ellie Boot  
Organist: Hein Hof 
Ouderlingen: Jan Beitler, Lenie van der Laan 
Diaken: Jan van de Kuilen 
Lector: Hans van den Berg 
Welkomstdienst: Ad en Nia Ritmeester 
Kinderdienst: Allen 
Foto’s: Maarten Kneppers-Doornekamp 
Oppas: Tim Floor, Lara Floor, Rozemarijn Waslander   
Koster: André Lekkerkerker 
Koffiedienst: Lien Vogel, Ina van Heiningen 
Geluidsdienst: Ad Ritmeester 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Kerk in Actie; de tweede 
collecte is voor Jeugd en jongerenwerk. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Uganda.  
 
Bij de eerste collecte: 
Steun mensen met een handicap in Myanmar 
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot 
de allerarmsten. Door hun handicap hebben zĳ 
nauwelĳks toegang tot zorg, onderwĳs en werk. The 
Leprosy Mission International in Myanmar, partner van 
Kerk in Actie, zet zich in om de toegang tot onderwĳs, 
werk, inkomen en zorg voor hen te verbeteren. Zĳ 
stimuleert sterke en dappere mensen met een 
lichamelĳke handicap om zich zowel geestelĳk als 
lichamelĳk te ontwikkelen. Dit doet zĳ bĳvoorbeeld door 
het geven van vaktrainingen, medische hulp en 
fysiotherapie, het verstrekken van microkredieten en het 
motiveren van bedrĳven om gehandicapten in dienst te 
nemen. Op deze laatste zondag van de 40dagentĳd is 
collecte bestemd voor het werk in Myanmar. Belangrĳk 
werk dat onze steun verdient. 
 

Kaart 
We tekenen een kaart voor pater Adri Maat. De 
afgelopen week was hij voor een operatie in het 
ziekenhuis. We wensen hem van harte beterschap toe. 
 
Presentatie Diaconaal Project Queen of Peace High 
School, Oeganda 
In Oeganda, in de buurt van Mpigi, net onder de 
Evenaar, staat 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 
aansluitend aan de dienst in een presentatie alles over 
de reis, het project en de plannen voor de komende 
jaren. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om meegebrachte 
souvenirs uit Oeganda te kopen. Deze souvenirs zijn 
daar met de hand gemaakt door een weduwe met vijf 
kinderen, die via deze prachtige handgemaakte spullen 
geld verdient om zo de schoolkosten voor haar kinderen 
te kunnen betalen. We vertellen u er graag alles over na 
de dienst. De ZWO-groep 
 
Vespervieringen in de stille week  
Vanaf vanavond zullen er vier dagen achtereen 
oecumenische vespervieringen gehouden worden in ‘de 
Eshof’. Ze beginnen om 19.00 uur en duren telkens 
ongeveer een half uur. Kunst van Cees Otte zal leidraad 
zijn in deze vieringen: we mediteren bij platen uit de 
Groeibijbel. Van harte welkom! 
 
Open repetitie Anatevka op 10 april 
Op maandagavond 10 april wordt het eerste uur van de 
Repetitie van Anatevka gewijd aan een klein (ongeveer 
half uur durend) 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 heeft u ze alvast in huis! 
 
Informatieavond Nijkerks Diaconaal Beraad  op 
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 
onder meer 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 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. 
 
Vieringen in de Stille Week en Paasvieringen 
zo. 9 april 19.00u vesperviering, De Eshof 



ma. 10 april 19.00u vesperviering, De Eshof 
di. 11 april 19.00u vesperviering, De Eshof 
wo. 12 april 19.00u vesperviering, De Eshof 
do. 13 april 19.00u Witte Donderdagviering (open 
dienst), Pauluscentrum 
vr. 14 april 19.00u Goede Vrijdagviering (open dienst), 
De Eshof 
za. 15 april 22.00u Paaswake (open dienst), De Eshof 
zo. 16 april 10.00u Paasmorgendienst met bediening van 
de doop, De Eshof 
 
Agenda 
ma.10 april 20.00u Repetitie Anatevka, De Eshof 
wo.12 april 20.00u Repetitie Cantorij, De Eshof 
wo.12 april 20.00u Wijkteam 2, Grasmaat 4  
 
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://www.pgdeeshof.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

