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Zondag 17 september 2017 
Startzondag en Vredeszondag 

 

I have a dream… 
 

St. Paulusgeloofsgemeenschap en 
Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ 

Hoevelaken 
 

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 Hemel en aarde maakt Hij. 
vg Trouw is Hij de tijden door. 
allen Nooit laat Hij los waar Hij begint. 
 

vg Goede God, 
 zie ons staan 
 hier aanwezig 
 op de drempel van uw huis, 
 stamelend en zoekend naar woorden: 
 uw mensen. 
allen Vervul ons met uw Geest 

zodat wij ons leven 
 delen in vrede. 
 Amen. 
 
Openingslied: “Hier ben ik” (t. Jantine Dijkstra, m. 
Dirk Zwart) vers 1 koor/cantorij, 2+ 3 allen 

 

allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming, besloten met “Een boog van 
licht een leven” 1+2 (t. Wim Pendrecht, m. Tjalling 
Roosjen; Zingend Geloven IV,52) 
1 koor/cantorij: 
 
Lezing bij het gloria: Jesaja 56,1-8 

 
Gloria: “De boog zal zich herstellen” (vers 3) 
 

de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 

Uitreiken van liedboeken aan kinderen: 
Timo Kroneman 
Evan Witteveen 
Thijs Huurdeman 
Judi Heining 
Fay Ipenburg 
Thijs van Sloten 

Iris van der Geer 
Sara Vizee 
Olivier Waslander 
Xem van ’t Veer 

Leah Siteur 

Thijmen Kempers 
Lisa Bouw 
Wessel van den Berg 
Emma Carter 
Nikita Steenbeek 

 
Wanneer ze een liedboek hebben ontvangen, 

zingen we met hen samen lied 1015: “Tot het 
uiterste” (zie verderop in de liturgie voor de 
muzieknotatie en de tekst). 
 
Hierna mogen alle kinderen naar de kinderdienst 
gaan. 
 
Evangelielezing: Lukas 17,11-19 (staande) 

 
Lied: “Roept God een mens tot leven” (t. Huub 
Oosterhuis = lied 346, m. Frits Mehrtens) 
 

allen gaan zitten 
Overweging 
 

Muziek 
 
Lied: “Komen ooit voeten gevleugeld…” (t. Huub 
Oosterhuis, m. Freylinghausen 1741; GvL 484) 
 

gebeden en gaven 
 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
 
Inzameling van de gaven. Onder de inzameling 
luisteren we naar muziek. 
 
In gedachtenis: 
 
Ton Schoonderbeek 
10 maart 1929 – 11 september 2017 
 
Teunis (Theo) Kelder 
29 maart 1932 – 11 september 2017 
 
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. 
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Vredegroet 

vg De vrede van de Eeuwige zij altijd met u. 
allen En met uw geest. 
vg Geven we elkaar een teken van vrede. 
 
We wensen elkaar vrede toe en zingen: “Tot het 
uiterste” (t. Harrie Wouters, m. Arjan van Baest; 
lied 1015) 

 
Zegen 
 
Slotlied: “Ga met God en Hij zal met je zijn” (t. 
Jeremiah Rankin, vert. Gert Landman, m. Ralph 
Vaughan Williams; LB 416)  
 

Zou u nog even willen gaan zitten 
voor een introductie van het programma? 

We hopen dat u allemaal blijft tot en met de 
lunch. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

 
 

Programma van de startzondag 
17 september 2017 

 
11.15 Koffie, thee en limonade – op drie 

uitschenkplaatsen; zo mogelijk is één ervan 
buiten. Alle kinderen mogen naar de 
oppaszaal gaan. 

 Intussen kunt u uw licht opsteken bij de 
vacaturebank en de stand van Vorming & 
Toerusting. 

  
11.30 … ofwel bij het luiden van de bel bent u van 

harte uitgenodigd voor het plenaire 

programma met een presentatie van het 
diaconale project Oeganda in de kerkzaal. 

 
12.15 Zangworkshop met Free in de kerkzaal. 
 
12.45 Gezamenlijke lunch – kerkzaal en 

ontmoetingsruimte en eventueel buiten. 

 
13.30 Einde van het programma. 

(Hulp om het kerkgebouw weer in oude 
staat te herstellen wordt gewaardeerd!) 

 

Zondagsbrief 17 september 2017 
Voorgangers: Linda de Wals en ds Ellie Boot 
Organist: Tjalling Roosjen 
Ouderlingen: Jan Vogel, Jan Hofman  
Diaken: Jan van de Kuilen  
Cantorij en Pauluskoor o.l.v. Annahes Boezeman 
Zondagskind: Lieke Kroneman 
Kinderdienst: Ingrid Kroneman  
Oppas: Ilse Heining, Rozemarijn Waslander, Lara Floor 
Koster: André Lekkerkerker  
Welkom: Ad en Nia Ritmeester 
Koffie: Dinie Beitler, Tonny van Rootselaar en anderen 
Geluid: Ad Ritmeester 

Foto’s: Ad Ritmeester, Maarten Kneppers-Doornekamp 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor vredeswerk. De tweede 
collecte is voor de cantorij. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte 
In Matteüs 24 waarschuwt Jezus ons, dat er een tijd 
komt waarin we zullen horen van oorlogen en geruchten 
van oorlogen. Het lijkt wel of hij het heeft over 2017. 
Meer dan ooit zijn er mensen nodig die zich inzetten 
voor vrede, tolerantie en begrip in deze verscheurde 
wereld. Tijdens de Vredesweek geven we in de collecte 
speciaal voor iedereen die werkt aan verbinding en 
vrede. Zoals voor Olena Hantsyak, uit Oekraïne. Haar 
organisatie traint mensen om het gesprek te leiden 
tussen groepen mensen die met elkaar op gespannen 
voet leven. Onze steun gaat ook naar Swe Tha Har, een 
organisatie in Myanmar, die kinderboeken verspreidt 
over vrede. En we geven aan initiatieven in Nederland, 
zoals het overleg Joden, Christenen en Moslims, dat zich 
steeds meer, ook op lokaal niveau, inzet voor meer 
onderling begrip. Geef aan de collecte en help vrede 
mogelĳk te maken! 
 
Bloemen 
De bloemen zijn bestemd voor Rie Bloklander-Glas die 
morgen 89 jaar wordt. Een tweede bos is voor Nelly 
Clement-Bos, die na 35 jaar stopt met de 
bloemendienst. Een hartelijke felicitatie voor Rie en 
hartelijke dank voor Nelly! 
 
Kaart  
We tekenen een kaart voor de kinderen en kleinkinderen 
van Theo Kelder. Theo overleed op maandag 11 
september. Op 11 september overleed ook Ton 
Schoonderbeek, lid van de Paulusgemeenschap. Daarom 
is er ook een kaart voor zijn echtgenote Annie en voor 
hun kinderen en kleinkinderen. Met de kaarten wensen 
we de familieleden alle sterkte toe. 
Een derde kaart is bestemd voor Rikie Menger, die 
vandaag 93 jaar is geworden; we feliciteren haar van 
harte. 
 
Oppassers gezocht 
Het komt niet iedere zondag voor, maar soms zijn er 
kinderen onder de vier jaar in ons midden voor wie het 
fijn zou zijn als er tijdens de kerkdienst iemand is die op 
ze past. Er zijn weer enkele jongeren en ouders gestopt 
met oppassen, we zijn op zoek naar nieuwe mensen. Je 
komt ongeveer eens in de twee maanden aan de beurt. 
Ben je twaalf jaar of ouder: geef je op! Ook 
‘grootouders’ van harte welkom . Opgeven kan bij 
Linda Borgdorff: tel. 2530655, e-mail 
lborgdorff@telfortglasvezel.nl. 
 
De laatste kans om je op te geven voor de 
jongerenreis naar de Queen of Peace-highschool in 
Oeganda 
In de zomer van 2018 is het zover: tijd voor een levens 
veranderende ervaring. Met een groep jongeren vanuit 
de Paulusgemeenschap en de Eshof zullen we 
ontwikkelingswerk gaan doen in Oeganda.  
En het mooie is: er zijn nog enkelen plekken over. Ben 
je tussen de 16 en 25 jaar, grijp dan nu je kans om de 
mensen van de Queen of Peace-highschool te helpen 
hun dromen te realiseren en geef je op.  
Meer informatie? Mail dan naar 
queenofpeace.deeshof@gmail.com of bezoek onze 

mailto:queenofpeace.deeshof@gmail.com
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facebookpagina. 
 
De activiteitenmiddagen starten weer! 
Woensdag 20 september bent u om 13.30 uur welkom in 
de Eshof voor de eerste activiteitenmiddag van dit jaar. 
Naast gezelligheid en ontmoeting is er gelegenheid een 
spel te doen of iets moois te maken. Welkom! 
 
Vorming en toerusting 
Geeft u zich vandaag nog op voor één of meer 
activiteiten in het programma van vorming en 
toerusting? Het aantal opgaven bepaalt of activiteiten 
doorgang vinden of niet. We hopen dat er veel door 
kunnen gaan! 
 
Eerste avond in V&T: Ierland 
Donderdag 21 september zal al de eerste activiteit uit 
het programma van vorming en toerusting plaatsvinden: 
Gert Landman komt vertellen over Ierland en de 
Keltische traditie. Ook zal op die avond het nodige 
worden verteld over de oecumenische reis naar Ierland 
in 2018. Van harte welkom! 
 
Kerkdiensten op 24 september 
Pauluscentrum… 
Eshof, 10.00u: voorganger Jan Esveldt 
 
Agenda 
ma.18 sep.19.30uur Pastorale Raad, de Eshof 
ma.18 sep.20.00uur Wijkteam 3, Grasmaat 4 
di.19 sep.20.00uur Pauluskoor, Pauluscentrum 
wo.20 sep.13.30uur Activiteitengroep, de Eshof 
wo.20 sep.20.00uur Repetitie Cantorij, de Eshof 
wo.20 sep.20.00uur Commissie vorming & toerusting, 
Lindenhof 18 
do. 21 sep.20.00u Gert Landman: ‘Ierland en de 
Keltische traditie’ (met informatie over de oecumenische 
reis naar Ierland), de Eshof 
vr. 22 sep.14.00uur Evaluatie startzondag, Haverhoek 
13 
 
Kerkdiensten op 24 september 
Pauluscentrum, 9.15u: pastor Niels Morpey 
Eshof, 10.00u: voorganger Jan Esveldt 
 
Verdere informatie over de kerk: 

- www.pgdeeshof.nl 

- www.katholiekhoevelaken.nl 

Op www.kerkdienstgemist.nl zijn de kerkdiensten in de 

Eshof te beluisteren, rechtstreeks of als archiefopname. 

 

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

