
 
Zondag 30 april 2017 

                      Derde 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: “Kom nu met zang en roer de 
snaren” Psalm 33:1-2, 8 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met      (m. Jacques Berthier; 

Taizé, liederen en gebedenboek 66) 
 
 

Gloria: “Laudate omnes gentes” Lied 117 d 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 

licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit Openbaring 21,9-23 
 
Lied: “Van grond en vuur zult Gij ons maken”  
Lied 773 
 
 
 
Evangelielezing: Johannes 10,11-16 
 
Lied: “Christe Lux mundi” Lied 921 
 
Overweging 
 

Lied: “Wat de toekomst brengen moge” 
 Lied 913  
NB alleen eerste helft eerste strofe / vers 1a 
 

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:”God zal je hoeden” Lied 426 staande 
 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 

 
Zegen 
 

allen (431b) 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

Zondagsbrief  30 april 2017  

Voorganger: Bernadette van Dijk (Straatpastor 
in Amersfoort) 
Organist: Rudi Coppoolse  
Ouderlingen: Jan Vogel, Ellen van der Linden 
Diaken: Henry Westein 
Lector: Bea de Rijke 
Kinderdienst: Anja Bouw 
Zondagskind: Koen van den Berg 
Welkomstdienst: Celine Jumelet   
Oppas: Ilse Heining, Lara Floor 
Koster: Jan Beitler 
Koffiedienst: Pea Heining, Quirina Schipper 
Geluidsdienst: Ad Ritmeester 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Straatpastoraat 
De tweede collecte is voor de Eredienst 



De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos 

voor Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte 

 
Straatpastoraat Amersfoort 
Wij vragen uw aandacht voor het Straatpastoraat 
te Amersfoort. De stichting heeft een 
straatpastor in dienst die vorm en inhoud geeft 
aan de geestelijke zorg voor mensen die op 
straat leven en die in de opvang verblijven. 

Daarmee vervult de stichting een behoefte 
waarin eerder niet was voorzien in het pakket 
aan hulpverlening. De straatpastor respecteert 
de religieuze of levensbeschouwelijke 
achtergrond van een ieder die zij ontmoet. 
Daarachter schuilt het verlangen naar een 
samenleving waarin we elkaar met respect 
tegemoet treden. Onze bijdrage is zeer welkom. 

 
Bloemen 
De bloemen gaan als felicitatie naar Gré en 
Gosse van Dijk - Haveman, in Zwartebroek. 
Zij zijn 10 mei vijftig jaar getrouwd, maar dan 
zijn zij met vakantie en daarom nu al de 
bloemen. 
. 

Kaart 
Vanmorgen tekenen wij een kaart voor Egbert 
Berends,. Dinsdag is hij geopereerd en is zijn 
nier verwijderd vanwege een tumor. Wij wensen 
het gezin veel sterkte; waarschijnlijk op 2 mei 
a.s. horen ze de MRI- uitslag van de andere nier 
en de alvleesklier. 
 
 
 
 

 
 

Kaarten kosten € 10,00 per stuk (inclusief 
consumptie) 
Kaartverkoop: De Hoevelakense Boekhandel, 
Boekhandel Roodbeen (Nijkerk) en 
via leden van de musicalgroep en via de website: 
www.musical-hoevelaken.nl   
 
   

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. 1 mei 20.00u Repetitie Anatevka, De Eshof 

di.2 mei 13.30u Activiteitengroep, De Eshof 
wo.3 mei 20.00u Repetitie Cantorij, De Eshof 
za. 6 mei 9.30u Oefenzaterdag Anatevka, De 
Eshof 
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