
 
Zondag 23 april 2017 

                     Tweede van Pasen  

 
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 vreugde voert ons naar dit 
huis”  Lied 280:1,2,3,6 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met      (m. Jacques Berthier; 

Taizé, liederen en gebedenboek 66) 
 
 

Gloria: “Ik zeg het allen, dat Hij leeft”  
Lied 642:1,2,4,6,8  
 
 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: Jona 1 
 
Lied: “Uit angst en nood stijgt mijn gebed”  
Lied 130a:1,2 
 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Jona 2:11-3-10 
 
Acclamatie: “Kom, Geest van God” 
Lied 333(2x)  
 
Overweging 

 
Lied: “Door de wereld gaat een woord” Lied 802 
 

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:”Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw 
naam”  Lied8a:1,2,3,6 staande 
 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 

Zegen 
 

allen (431b) 

 

 
  

 

 
 
 
Zondagsbrief  23 april 2017  

Voorganger: ds Peter Breure (Voorthuizen) 
Organist: Skip van Rooij  
Ouderlingen: Nel van Rietschoten, Hannah 
Wicherink 
Diaken: Lien Vogel 
Lector: Vera Lubbers 
Kinderdienst: Richard van de Kamp 
Zondagskind: Sarah de Geer 
Welkomstdienst: Joke van der Klok    
Oppas: Jacqueline Berends, Emma Carter 
Koster: Aalt van de Pol 
Koffiedienst: Mineke Haverkamp, Wilma van de 
Kuilen 
Geluidsdienst: Jan Vogel 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Stichting Hulpdienst  
Hoevelaken 
De tweede collecte is voor onderhoud van het 



gebouw 

De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos 
voor Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte 
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een 
vrijwilligersorganisatie die in 1985 is ontstaan uit 
een initiatief van kerkelijke en maatschappelijke 
instanties. Zij biedt hulp en zorg aan de inwoners 
van Hoevelaken. Kunt u door ziekte, een 
handicap, leeftijd of andere omstandigheden 
geen beroep doen op bestaande hulpinstanties, 
dan staan de vrijwilligers van de hulpdienst voor 
u klaar.  
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat 

voor reden ook, een helpende hand of een 
steuntje in de rug nodig heeft. Deze fantastische 
vrijwilligers helpen vooral ook de mantelzorgers, 
die het vaak zwaar hebben. Onze steun wordt 
enorm gewaardeerd 
 
Bloemen 
De bloemen gaan vandaag naar Jan de Booy, 

Lindenhof 6. Via de bloemen Jan krijgt onze 
felicitaties, want vandaag viert hij zijn 80e 
verjaardag. 
 
Kaart 
Wij tekenen vanmorgen een kaart voor Rien  
van Barreveld, Christinapad 14. Rien is dinsdag 
geopereerd aan een tumor in zijn tong.  
Wij wensen hem heel veel sterkte voor de 
komende tijd 
 
 
Rommelmarkt in de Eshof  
Zaterdag 13 mei vindt de rommelmarkt plaats. 

U kunt al uw spullen inleveren op donderdag 11 
mei en vrijdag 12 mei van 18.00 tot 20.00 
uur.  
Wij accepteren alles behalve witgoed, 
beeldbuizen en groot meubilair. Wilt u een taart 
bakken of eigengemaakte jam bijdragen? Graag! 
Deze lekkernijen zijn altijd heel erg populair.  
Heeft u spullen die u nu al kwijt wilt, dan kunt u 
contact opnemen met Ruud Stitselaar. Voor 
overige vragen kunt u contact opnemen met 
Remco van den Burg. En lijkt het u leuk om mee 
te helpen met de organisatie, geef u zelf dan op 
als vrijwilliger. Remco van den Burg: 06 
33686242; Ruud Stitselaar: 06 13064565 
 
 
Agenda 
ma.24 april 20.00u Repetitie Anatevka, De Eshof 
ma.24 april 20.00u Wijkteam 9, 
Veenslagenweg 53 
di.25 april 8.30u Gemeente-uitje, De Eshof 
di.25 april 20.00u Wijkteam 6,  
Klaarenbeeksingel 65   
 
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/

