
 
Zondag 22 oktober 2017 

 vijfde van de herfst  
 

In deze kerkdienst luisteren we op 
verschillende momenten naar muziek van 

enkele tijdgenoten van Maarten Luther: Johan 
Walther, Josquin des Prez, Alonso Mudarra en 

Jan Pieterszoon Sweelinck. 

 
Welkom; gelegenheid voor stil gebed, terwijl we 

luisteren naar muziek. 
 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 Hier zijn wij, God, 

uw kinderen. 
Soms voelen we ons verloren 
in deze wereld; 
soms zijn we elkaar kwijt. 

allen Breng ons samen onder uw vleugels; 
neem ons op in uw liefde. 

 Amen. 
 

Openingslied: “Dit huis vol mensen”: lied 278 
We zingen het tweemaal allen samen, dan 
tweemaal in canon: de mannen beginnen, de 
vrouwen vallen in… 

 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 

met lied 367d: kyrie, kyrie, kyrie eleison 
 
Lofzang: “Wat God doet, dat is welgedaan”: lied 
909 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de profetie: Jeremia 8,4-6.9,1-4.22-23 
 
Antwoordlied: “Wie wijs is…”: lied 107,20 
 

Evangelielezing: Matteüs 9,1-8 
 
Lied: “Hij die de blinden weer liet zien”: lied 534 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Lied: “Zoekend naar licht”: lied 1005 
(Nederlandse tekst) 
 

gebeden en gaven 

 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, telkens besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen   (t. Sieds Prins, m. Tom Löwenthal) 

 Kom, adem ons open… 
 
De voorbeden worden besloten met het gezongen 
Onze Vader  (orthodox; Dienstboek 118) 

 
allen gaan staan 

Zegen 
Beaming van de zegen: “Wonen overal nergens 

thuis”: lied 419 
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Voorganger:ds Ellie Boot 
Organist: Hein Hof  
Ouderlingen: Jac van Hoeijen, Jan Hofman 
Diaken: William Bouw 
Lector: Dineke Schreiber 
Kinderdienst: Anja Bouw 
Oppas: Gerdien Veld, Tim Floor  
Zondagskind: Emma van Dommele 
Koster: Jan Beitler 
Welkom: Ad en Nia Ritmeester 
Koffie: Lien Vogel, Ina van Heiningen 
Geluid: Ad Ritmeester 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Jongerenproject Oeganda  
De tweede collecte is voor het Jeugd en Jongerenwerk 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Uganda.  
 
Bij de eerste collecte: Jongerenproject Oeganda 
In Oeganda, in de buurt van Mpigi, net onder de Evenaar, ligt 
de enige middelbare school in de omgeving, de Queen of 
Peace High School. Onder de bezielende leiding van 
Philomena Namirembe, haar man John en een groep 
gepassioneerde leraren krijgen zo’n 200 kinderen daar 
voorgezet onderwijs. Elke dag staat het team voor 
verschillende uitdagingen om ieder hiervan te voorzien. Zo is 
er een tekort aan goede materialen, hebben ze een 
examenhal nodig om door de Oegandese overheid erkend te 
worden en kunnen veel ouders het schoolfeest niet betalen. 
De komende jaren zet de Eshof zich in voor de Queen of 
Peace Highschool om te helpen dromen waar te maken. Uw 
bijdrage is van harte welkom! 
 
Bloemen  
Op 26 oktober zijn Frits en Hetty Harmsen-Ostermann 
(Haverhoek 13) 45 jaar getrouwd. De bloemen zijn daarom 
vandaag voor hen, met een hartelijke felicitatie namens ons 
allen! 
 
Kaart 
Wij tekenen een kaart voor Helga Laseur (Mulderslaantje 2). 
Zij is al lang ernstig ziek. Velen zullen haar kennen; zij is een 
zus van Jan-Willem Fontein, getrouwd met Gijs Laseur. 
Een tweede kaart is voor Bea Verhagen-Wissink (Evert van 
der Veerlaan 14). Ze heeft de afgelopen week een 
borstoperatie ondergaan. 
Een derde kaart is voor Wil de Meij (Lagebrinkerweg 9), die 
met moeite aan het herstellen is van een longontsteking en 
een beenwond. 
De vierde kaart is bestemd voor Ali Pul-Veldman (Dillenburg 
33) die bij een val met de fiets haar linker bovenarm op een 
paar plaatsen heeft gebroken; ze is na het ziekenhuis naar 
De Koperhorst (Paladijnenweg 275, 3813 KA Amersfoort) 



gegaan om daar te herstellen. 
We wensen hen allen met de kaart veel sterkte toe. 
 
Het wereldbeeld in de Middeleeuwen 
Op donderdag 26 oktober zal Wilko Emmens via beeld en 
verhaal stilstaan bij de Middeleeuwen: wat was dit voor tijd? 
Is de naam ‘Dark Ages’ terecht? Hoe bijgelovig en/of vroom 
waren mensen toen eigenlijk? 
De avond vindt plaats in De Eshof en duurt van 19.30 tot 
21.30 uur. De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage is 
mogelijk. Van harte welkom! 
 
Gedachtenisbijeenkomst op donderdag  
2 november  
Donderdag 2 november aan het begin van de avond komen 
we met wie dat maar wil bij elkaar in uitvaartcentrum Elja. 
Vanaf 19.30 uur is de zaal open. We noemen er de namen 
van wie in onze gedachten zijn en die we sinds kort, of al 
langere tijd, moeten missen. Dan krijgt ieder een kaars in 
een speciale houder. Met het brandende licht lopen we rond 
20.00 uur naar de graven. Daar worden de kaarsen 
neergezet op de plek die ieder daarvoor kiest. Tenslotte 
treffen we elkaar weer in het uitvaartcentrum, waar koffie 
en thee klaarstaan.  
Op veel plaatsen ter wereld worden op 2 november 
(‘Allerzielen’) bloemen of kaarsen naar de graven gebracht. 
We scharen ons in deze traditie. 
 
Oppas gezocht  
Wij hebben hard nieuwe oppas nodig die tijdens 
de kerkdienst op de kleintjes wil passen. Je bent eens in de 
twee maanden aan de beurt. Doe mee!  
Opgeven kan bij Linda Borgdorff: tel. 2530655, e-mail: 
lborgdorff@telfortglasvezel.nl 
 
Agenda  
ma. 23 okt. 14.00u Weg van leven; verdiepingsgroep, 
Julianalaan 53 
di. 24okt. 19.15u Basiscatechisatie, de Eshof 
wo.25 okt. 20.00u Repetitie cantorij, de Eshof  
do. 26 okt. 19.30u Het wereldbeeld in de middeleeuwen: 
wetenschap vanuit de kerk, de Eshof  
do. 26 okt. 20.00u Kerkenraad, de Eshof 
vr. 27 okt. 10.45u Liturgisch Werkoverleg, Haverhoek 13 
 
Symposium ‘Nader tot het einde’ 
10 november Bergkerk Amersfoort (10.00-16.00 uur) 
Over wat een goede dood is wordt in onze maatschappij 
heel verschillend gedacht. Kan of mag ik het eind van mijn 
leven in eigen regie nemen? En als ik dat doe realiseer ik 
dan ook voldoende wat mijn keuzes betekenen voor degene 
om mij heen? En moet de overheid beschermen of 
faciliteren? Herkennen we de vraag van ouderen die een 
‘bestaansdruk’ ervaren: ‘mogen wij er nog wel zijn’? 
‘Voltooid leven’ lijkt een containerbegrip te zijn met niet 
eenduidige factoren en overwegingen. 
Op ons nieuwe symposium willen we onderzoeken hoe we 
levendig besef omtrent de dood en het levenseinde kunnen 
thematiseren. Niet in de sfeer van wat wel/niet moet 
kunnen, maar met oog voor verlies, tragiek, nuance, 
compassie en context. 
Info: www.bergkerk.nl, Bergkerk (033 - 4617917),  
ds. Jan van Baardwijk  
(033 - 4613767, jvbaardwijk@ kpnmail.nl),  
ds. René Rosmolen  
(033 - 4801553, r.rosmolen@casema.nl.) 
 
Verdere informatie over de kerk: www.pgdeeshof.nl  
Kerkdienst beluisteren: www.kerkdienstgemist.nl 
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