
 
Zondag 7 mei 2017 

 vierde zondag van Pasen: 
Jubilate! 

 
De ambtsdragers komen binnen en nemen 
plaats. We luisteren naar muziek. 
 
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: “Laten wij zingend deze dag 
beginnen”: lied 212, 1+2+3 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, besloten met de Kyrie- en 
Gloriahymne (lied 299f) 
 
 de heilige Schrift 

 
Gebed van de zondag = lied: “Hier ben ik, ik ben 
gekomen” (t. Jantine Dijkstra, m. Dirk Zwart) 
Vers 1 en 2 cantorij, 3 allen 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 
licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 

Gezongen schriftlezing: “De steppe zal bloeien”: 
lied 608 – bij Jesaja 35 
 
Brieflezing: Efeziërs 5,8b-20 
 
Acclamatie: “Altijd aanwezige” (t. Simone 
Huisman, m. Tom Löwenthal; Nieuw LiedFonds) 

tweemaal: 1x cantorij, 1x allen 
 
Overweging  
(met daarin tweemaal een muzikaal intermezzo) 
 
Lied: “Wij moeten Gode zingen”: lied 713 
1+3+5 allen, 2 vrouwen, 4 mannen 

 
gebeden en gaven 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
 

Inzameling van de gaven; intussen luisteren we 

naar muziek. 
 
In gedachtenis Wenceslaus Antonie Kleber 
25 januari 1936 – 1 mei 2017 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen  

 
 
Onze Vader (orthodox) 
 
Slotlied: “Zolang wij adem halen”: lied 657, 
1,3+4  staande 
1 allen, 3 cantorij, 4 allen 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen: “Ga nu allen heen in vrede” 
(t. Petra Kerssies, m. Tom Löwenthal) 
 
 

Zou u na de zegen koffie of thee (met iets 
lekkers) willen halen en gelijk weer in de 

kerkzaal willen plaatsnemen? 
Ter gelegenheid van het afscheid van Rudi 

Coppoolse als onze hoofdorganist wacht ons 
een mooi programma 

dat ongeveer een half uur duurt. 
 

Voor alle kinderen is er limonade bij de bar, met 
daarna een verrassingsprogramma... We hopen 

dat jullie allemaal meedoen! 
 

Zondagsbrief 7 mei 2017 

Voorganger: ds Ellie Boot 
Organist: Rudi Coppoolse  
Ouderlingen: Jan Hofman, Mart Geelhoed 
Diaken: William Bouw 
Cantorij o.l.v. Annahes Boezeman 
Lector: Wim Kraaikamp 
Fluitist: Annemieke Huurdeman 
Klarinettist: Tom van Noord  
Welkomstdienst: Willemien Schuurman Hess    
Oppas: Gerdien Veld, Floor Boezeman 
Koster: Jan Stomphorst 
Fotograaf: Nel van Rietschoten 
Koffiedienst: Chris Timmermans, Frans Schimmel  
Geluidsdienst: Arjan de Vries 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Eigen Diaconie 
De tweede collecte is voor Muziek en Liturgie 



De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte: eigen diaconie 

Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; 
voor mensen dichtbij, die het soms (financieel) 
moeilijk hebben. Ook hiervoor is uw bijdrage gewenst 
en soms zelfs hard nodig. 
 
Bloemen 
De bloemschikking is vandaag bestemd voor Rudi en 
Beate Coppoolse. We wensen hen van harte heel veel 
goeds en Gods zegen toe en hopen hen nog vaak in de 
Eshof te mogen begroeten! 
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Mieke Kleber. Afgelopen 
maandag overleed haar echtgenoot Ton op 81-jarige 
leeftijd. We condoleren haar en haar kinderen van 
harte. 
 
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 
 

 

 
Anatevka - sinds september is er elke maandagavond 
en een aantal zaterdagen hard aan gewerkt; over een 
maand vinden eindelijk de voorstellingen plaats! 
Kaarten kosten € 10,00 per stuk (inclusief 
consumptie). Kaartverkoop: De Hoevelakense 
Boekhandel, Boekhandel Roodbeen (Nijkerk), via leden 
van de musicalgroep en via de website: 
www.musical-hoevelaken.nl   
 

Agenda 
Ma 7 mei 20.00u Repetitie Anatevka, De Eshof 
wo.10 mei 18.00u Uitruimen kerkzaal, De Eshof  
wo.10 mei 20.00u Repetitie Cantorij, De Eshof 
wo.10 mei 20.00u Wijkteam 5, Jan Aertshof 13 
do.11 mei 18.00u Spullen inleveren Rommelmarkt 
vr.12 mei 18.00u Spullen inleveren Rommelmarkt 
za.13 mei 9.00–12.00u Rommelmarkt, 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. 

http://www.pgdeeshof.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

