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Zondag 29 oktober 2017 
Allerheiligen 

 gedachtenis van de gestorvenen  
 

Orgelspel: Fantasia in c,  BWV 537a - Joh. Seb. 
Bach (1685 –1750) 
 
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 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; 

bescherm ons door uw liefde. 
 Amen. 
 
Openingslied: “Heer onze Heer, hoe zijt Gij 
aanwezig” (t. Huub Oosterhuis, m. volkslied ‘Bedroefde 
herteken’; Tussentijds 2)  

 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, dat wordt besloten met: 
(m. André Gouzes) 
 
Gloria: “Gij boden rond Gods troon”: lied 725 
(t. Richard Baxter/J.H. Gurney, vert. Sytze de Vries, m. 

John Darwall) allen: 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 

de kinderdienst gaan. 
 
Psalmgebed: Psalm 34  
(t. Margryt Poortstra, m. Bram Stellingwerf) 

 
Lezing uit de Openbaring: Openbaring 7,1-12 
 
Evangelie: Matteüs 5,3-10 = “Beati voi poveri”: 

lied 734 (t. Lk 6,20 en Mt 5,3-10; m. Taizé)  
 
Overweging 
 
Muziek: Wenn wir in höchsten Nöten sein - J.S. 
Bach 
 

 gebeden en gaven, 
gedachtenis van de gestorvenen, 

maaltijd van de Heer 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 

 

Inzameling van de gaven. Intussen luisteren we 
naar muziek: Wenn wir in höchsten Nöten sein - 
J.S. Bach (Vor deinen Thron tret ich hiermit) 
 
“Vergeet niet hoe wij heten”: lied 731  
(t. Willem Barnard, m. Willem Vogel) allen: 
 
Inleiding op de gedachtenis van de gestorvenen 

 
allen gaan staan 

Bij het aansteken van de kaarsen worden de 
namen genoemd van: 
 
Frederika de Gier-Noort (Riek) 
 30 augustus 1924 – 14 november 2016 
Jacoba van Dusschoten-van Esveld (Co) 
 2 januari 1930 – 7 december 2016 
Tonni Joop Schep (Ton) 
 19 september 1936 – 9 december 2016 
Date Gerrit Reitsema (Date) 
 16 september 1928 – 9 december 2016 
Adrianus Martinus Antoni van Zadelhoff (Ad) 

 10 mei 1928 – 11 december 2016 
Margaretha de Wilde-Bosman (Margreet) 
 9 december 1923 – 22 januari 2017 
Aalbert Broekhuis (Ab) 
 27 januari 1932 – 16 februari 2017 
Dirk van Sloten (Dirk) 
 15 maart 1946 – 26 maart 2017 
Ineke Hoetmer-de Wilde (Ineke) 
 9 februari 1937 – 3 april 2017 
Wenceslaus Antonie Kleber (Ton) 
 25 januari 1936 – 1 mei 2017 
Johnny Kalksma (John) 
 31 juli 1936 – 3 juni 2017 
Sjoerd Wiersma (Sjoerd) 
 4 juni 1934 – 28 juli 2017 
Maria de Langen-Philippo (Rie) 
 13 juni 1932 – 11 augustus 2017 
Teunis Kelder (Theo) 
 29 maart 1932 – 11 september 2017 
Gijsbertha Dasselaar-van der Horst (Gijsje) 
 30 augustus 1926 – 28 september 2017 
 

      allen gaan zitten 
 
De cantorij zingt: “Wohl mir dass ich Jesum habe” 
(uit Cantate BWV 147 van J.S. Bach) 

Wohl mir, dass ich Jesum habe, 
O wie feste halt ich ihn, 
Dass er mir mein Herze labe, 
Wenn ich krank und traurig bin. 
Jesum hab ich, der mich liebet 
Und sich mir zu eigen gibet; 
Ach drum lass ich Jesum nicht, 
Wenn mir gleich mein Herze bricht. 

(Wat een voorrecht dat ik Jezus heb, 
O, hoe stevig houd ik hem vast, 
Dat hij mijn hart verkwikke 
als ik ziek ben en bedroefd. 
Ik heb Jezus, die mij liefheeft 
en zich aan mij gegeven heeft; 
Ach, daarom laat ik Jezus niet los, 
ook al breekt mijn hart in mij.) 
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Aanhef van het tafelgebed 
vg  Vrede met u allen! 
allen  Vrede ook met u! 
vg Wees er bij met uw hart! 
allen  De Heer heeft ons hart. 
 
Tafellied: “Het brood dat ons voor ogen staat”: 
lied 389 (t. Jaap Zijlstra, m. Henry John 

Gauntlett)  
 
vg Hij is het,  
 die met ons het brood breekt en zegt: 
 dit ben Ik zelf, voor jullie, bij jullie, in jullie; 
 die de beker neemt en zegt: 
 dit ben Ik zelf, voor jullie, bij jullie, in jullie; 
 ontvang Mij, 
 en laat mijn liefde in je doordringen. 
 
 Doe ons Hem herkennen 
 in deze gaven van brood en wijn, 
 de Levende onder ons, tot wie wij bidden…. 
 

Hierop volgen de gesproken voorbeden die worden 
besloten met het gezongen Onze Vader 
 
Wij delen met elkaar brood en wijn en luisteren 
naar muziek: Adagio e dolce uit Triosonate nr. 3, 
BWV527 - J.S. Bach 
 
Bij de Paaskaars wordt het brood uitgedeeld. 
Tijdens de maaltijd loopt ieder naar voren en ontvangt 
een stukje brood in het kommetje van beide handen. 
Daarbij wordt gezegd “brood uit de hemel” of “het 
lichaam van Christus”. Men kan hierop met “amen” 
antwoorden. Daarna neemt men een teug uit een van 
de bekers (waarbij de beker van Liselotte gevuld is met 
druivensap, de overige met alcoholhoudende wijn). 
Hierbij wordt gezegd “de wijn van het Koninkrijk” of “het 
bloed van Christus”. Ook hierop kan men met “amen” 
antwoorden. 
 
Tegen het einde van de maaltijd worden de 
kinderen uit de oppas opgehaald. 
 
Zegen 

 
Beaming van de zegen = slotlied: “In ’t laatste van 
de dagen zal het zijn” (t. Huub Oosterhuis, m. 
Antoine Oomen) 1 cantorij, 2 en 3 allen 
 

Orgelmuziek: Fuga in c, BWV 537b - J.S. Bach 
 

U bent van harte uitgenodigd om koffie of thee te 
blijven drinken. Voor de kinderen is er limonade 

bij de bar. 

Zondagsbrief 29 oktober 2017  
Voorganger:ds Ellie Boot 
Organist: Kees Blijdorp  
Ouderlingen: José van Dasselaar, Jan Beitler 
Diakenen: Lien Vogel, Henry Westein,William Bouw 
Eshofcantorij o.l.v. Annahes Boezeman 
Lector: Irene de Vries 
Kinderdienst: Anneke Waslander 

Oppas: Anja Bouw, Floor Boezeman  
Zondagskind: Liselotte Waslander 
Koster: André Lekkerkerker 
Welkom: Robert van Bloemendaal 
Koffie: Annie Schuurman, Jannie van der Veen 
Geluid: Arjan de Vries 
 
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 
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.  
 
Kaart 
Wij tekenen een kaart voor Jan Stomphorst. Jan is naar 
het ziekenhuis geweest voor een operatie aan zijn oor. 
Via deze kaart wensen wij hem sterkte en goed herstel. 
Een tweede kaart is voor Pim van Tent die de afgelopen 
week aan een blaastumor is geopereerd. We wensen 
hen beiden van harte goed herstel toe. 
 
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 
 
Kerkdiensten op 5 november (10.00 uur) 
Op 5 november vieren we de gedenkdag van Willibrord, 
zendeling van de Lage Landen. Er is dan een kanselruil: 
Ben Piepers zal in de Eshof voorgaan, Ellie Boot in het 
Pauluscentrum. 
 
Agenda  
ma. 30 okt. 13.30u Pastorale Raad, de Eshof 
di. 31 okt.13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
di. 31 okt.19.15u Basiscatechese, de Eshof 
wo.1 nov.20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof  
wo.1 nov.19.30u Film: Hidden Figures, recreatiezaal De 
Kopperhof, Sportweg 25  
 
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 
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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. 
Over deze thematiek gaat het symposium. Zie voor 
meer informatie 
https://www.bergkerk.nl/index.php/onder-de-
vijgenboom    Kosten: €60 p.p. 
 
Verdere informatie over de kerk: www.pgdeeshof.nl  
Kerkdienst beluisteren: www.kerkdienstgemist.nl 
 

 
 
 

 
 


