
 

 
Zondag 21 mei 2017 

zesde zondag 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:”O Heer, mij  God, Gij koning van ‘t 
heelal”  Psalm 145: 1 en 2 
 allen gaan zitten 

 
Smeekgebed 
 
Lied: “Zing voor de Heer een nieuw gezang” 
Lied 655 
 
 

Gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 
 
Gesprek met de kinderen, daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Lezing: Openbaring 19: 6 - 16 
 
Lied: “Als koning opgetreden” 
Lied 384: 1 t/m 5 
 
Lezing: Johannes 16: 23b - 30 
 

Acclamatie: ”Kom, Geest van God”  
Lied 333 
 
Overweging 
 
Lied: ”Voor mensen die naamloos”  
Lied 647 
  

gebeden en gaven, 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven. 
 

 

 
 
Voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
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: “Aan U behoort, o Heer de heren ” 
Lied 978                      staande 

 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de oppas 
opgehaald. 
 
Zegen 
 
allen (lied 431b) 

 
 

  
 

Zondagsbrief  21 mei 2017  

Voorganger: ds Jenny van der Veen (Nijkerk)  
Organist: Hein Hof 
Ouderlingen: Mart Geelhoed, Nel van 
Rietschoten 
Diakenen: Wouda Bakker 
Lector: Ans Baas 
Zondagskind: Linde Beukers 
Welkomstdienst: Joke van der Klok 
Kinderdienst: Vera Vizee  
Oppas: Elza Ipenburg, Anje Boswijk    
Koster: Norman Kempen 
Koffiedienst: Lies Lekkerkerker en Wil de Meij 
Geluidsdienst: Jan van de Kuilen 
 

Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie 
De tweede collecte is voor de eredienst 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos 
voor Uganda.  
 
Bij de eerste collecte.  

Een collecte voor mensen uit onze directe 

omgeving; voor mensen dichtbij, die het 
financieel moeilijk hebben. Dit kan komen 
doordat ze hun werk hebben verloren of 
onverwacht voor (te grote) uitgaven staan 
waardoor mensen of gezinnen aan het einde van 



de maand hun vaste lasten niet meer kunnen 

betalen. Voor deze mensen staat de Diaconie hen 
bij en probeert ze verder te helpen. Niet alleen 
financieel maar ook om ze wegwijs te maken in 
de mogelijkheden van hulp die geboden kan 
worden door stichtingen en instanties zoals 
schuldhulpmaatje. Uw bijdrage hiervoor is zeer 
gewenst. 
 
 

Bloemen 
Vanmorgen gaan de bloemen naar Janny 
Merrick- Versteeg,  Met de bloemen feliciteren 
wij haar met haar verjaardag. Op 26 mei wordt 
zij 84 jaar. 
 
Kaart 
Vanmorgen tekenen we een kaart voor John Kalksma 
Hij is maandagmorgen opgenomen in het ziekenhuis in 
Nieuwegein als gevolg van een herseninfarct. Wij 
wensen  hem veel sterkte in deze spannende dagen.  
 
 

Beleidsplan 
Afgelopen weken heeft het beleidsplan 2017-
2021 op de website gestaan en waren 
exemplaren op de leestafel beschikbaar. Na de 
dienst is er gelegenheid om in de Kerkzaal 
vragen te stellen en suggesties te doen. 
 
 

Kerkdienst 25 mei en 28 mei a.s. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om op 
Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, mee te 
gaan dauwtrappen. We verzamelen om 8.15 uur 
met de fiets op het plein voor het Pauluscentrum. 
Een stukje van de tocht zullen we fietsend en 
een ander stukje lopend afleggen. Waar we heen 

gaan, is een verrassing. Om 9.30 uur zijn we 
terug bij het Pauluscentrum, waar koffie en thee 
met iets lekkers op ons wachten. Om 10.00 uur 
is iedereen (ook wie niet meeging met het 
dauwtrappen) welkom in de kerkzaal van het 
Pauluscentrum voor het ochtendgebed van 
Hemelvaartsdag.  
 
Op 28 mei gaat ds. Marian van Giezen uit Houten bij 
ons voor. 

Marian is één van onze vaste gastvoorgangers. 
 
 
Agenda 
ma.22 mei 20.00u Repetitie Anatevka, De Eshof 
di. 23 mei 20.00u Informatieavond nieuw 
ingekomenen, Ridderspoor 12 
di. 23 mei 20.00u Wijkteam 8, Domstraat 2A 
Nijkerkerveen 
wo.24 mei 20.00u Repetitie Cantorij, De Eshof 
 
 

 
 
 

 
Anatevka sinds september is er elke maandag-
avond en een aantal zaterdagen hard aan 
gewerkt; over drie weken vinden eindelijk de 
voorstellingen plaats! 
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   
 
 

 
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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Praktische gegevens 
 
* De kerkdienst begint om 10.00 uur. Vanaf 9.30 
uur is het kerkgebouw open. 
 
* Het adres van het kerkgebouw is De Veenslag 
16; tel 033-2534790. Het kerkgebouw ligt aan 
de noordzijde van het centrum van ons dorp. 
 
* Geluidsinstallatie: op de liturgische tafel en op 
de kansel staat een microfoon. Voor het gesprek 
met de kinderen ligt een handmicrofoon op de 
liturgische tafel. Wanneer het orgel speelt zijn 

alle microfoons vanzelf uitgeschakeld.  
 
* Eerste ouderling voor zondag 26 maart is José 
van Dasselaar, tel.033 4700634, email: 
kvandasselaar@hetnet.nl 

mailto:ellenvanderlinden1@gmail.com. 

 
* We hebben tijdens de diensten regelmatig een 
zondagskind dat onder andere de diaken zal 
helpen met collecteren. Op 26 maart is dat 
Liselotte Waslander. Zij zal ook de beker met 
druivensap aanreiken. 
 

Liturgische 
aandachtspunten 
 
* We zijn in ‘De Eshof’ gewend het oecumenisch 
leesrooster te volgen. Van Frits Harmsen begreep 
ik dat jij je eigen lezingen uitzoekt, ik heb de 
lezingen van deze zondag daarom niet in 
bovenstaande liturgie ingevuld. 
 
* We zingen in ‘De Eshof’  uit het nieuwe 
liedboek.  
 
* De kleur van deze zondag is paars. 

In de kast in de consistorie hangen stola’s, die 
gebruikt kunnen worden. 
 
* Op de kansel ligt de NBG-vertaling van1951. 
We zijn echter gewend uit de NBV te lezen; het 
te lezen gedeelte kun je het beste afdrukken en 
op de juiste plek in de kanselbijbel leggen. 
Het hele middendeel van de kerkdienst, ‘de 

heilige Schrift’, wordt vanaf de kansel gedaan. 
Na het besluiten van de dienst van ‘de heilige 
Schrift’ wordt de bijbel weer gesloten. Je kunt 
dan weer achter de tafel gaan staan. 
Het is de gewoonte dat de eerste lezing verzorgd 
wordt door een lector. De lector voor 26 maart, 
Ans Baas, 033 2534123, zal zelf contact met je 
opnemen. 
 
* De bestemmingen van de collectes staan op de 
zondagsbrief vermeld.  
 

* Wil je de liturgie uiterlijk woensdag (vóór de 

zondag waarop je voorgaat) inleveren bij mij, 
Hetty Veldhuizen-den Daas, tel. 033-2536403, e-
mail hettyveldhuizendendaas@gmail.com  
Wil je kopieën of scans van alle liederen, die niet 
uit het liedboek komen, zelf bijtijds aan mij 
toesturen? 
Wij zorgen ervoor dat de organist de liederen 
krijgt. 
 
* De leiding van de kinderdienst is 26 maart in 
handen van Maarten Kneppers, 033-2850640, 
maarten.kneppers@gmail.com 
 
* Als er aanleiding toe is verzorgt de diaconie 

een wenskaart voor een gemeentelid, waarop 
ieder die dat wil haar/zijn naam kan schrijven bij 
wijze van groet. Bestemming van de kaart staat 
in de zondagsbrief achter op de orde van dienst. 
 
* Op de lange tafel in de ontmoetingsruimte ligt 
het voorbedenboek. Een van de ouderlingen zal 
dat onder de collecte ophalen, zodat je de 

gebedsintenties mee kunt nemen in de 
voorbeden. 
 
* Als je de preek uitschrijft, zal het op prijs 
gesteld worden als je extra exemplaren 
meeneemt voor wie slecht hoort of de uitleg nog 
eens na wil lezen. De preken kunnen worden 
neergelegd op de hoek van de leestafel in de hal. 
Als je daar geen bezwaar tegen hebt, zou je dan 
je preek willen mailen aan Kees van Rietschoten? 
Hij kan hem dan op de website van de 
Eshofgemeente zetten. Het e-mailadres van Kees 
is predikantsassistent@gmail.com 

Het adres van de website is:  

www.pgdeeshof.opweb.nl 
 
* Er is altijd koffie, thee en limonade na afloop 
van de kerkdienst. 
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