
 

 
Zondag 5 november 2017 

 zevende van de herfst 

 
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: “Vrede voor dit huis” Lied 819 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met      (m. Jacques Berthier; 

Taizé, liederen en gebedenboek 66) 

 
 
Lied: “Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat” 
Psalm 63 vers 1, 2 en 3 
  
de heilige Scrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 
licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit Spreuken 9,1-18 
 
 
 
 

 

 
Lied: “Het woord des Heren is volmaakt” 
Psalm 19a       
 
Evangelielezing: Matteüs 25,1-13 
 
Acclamatie: “Het woord dat ik jou geef”  
Lied  334 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: “Dat woord waarin ons richting werd 

gegeven” Lied 325 vers 1, 2 en 3 
 

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

Slotlied: “Zoek de wegen van de wijsheid” 
Lied 849 vers 1, 2 en 3            staande 

 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen 
 

allen (431b) 

 

 
 



 

 

 Zondagsbrief 5 november 2017  
Voorganger: pastor Ben Piepers 
Organist: Erik van Veelen  
Ouderlingen: Nel van Rietschoten, José van 

Dasselaar  
Diaken: Jan van de Kuilen 
Lector: Vera Lubbers 
Kinderdienst: Vera Vizee 
Oppas: Yvonne de Gier, Ina van Os  
Zondagskind: Sanneke Beukers 
Koster: Jan Haverkamp 
Welkom: Celine Jumelet 
Koffie: Mineke Haverkamp, Wilma van de Kuilen 
Geluid: Fokke van der Veer 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Missionairwerk PKN,   
De tweede collecte is voor het onderhoud 
gebouw 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos 
voor Uganda.  
 
Bij de eerste collecte: Missionair werk PKN 
Help nieuwe kerk in Kloosterwelle 
Pioniersplek Kloosterwelle, in Noordwelle in Zeeland, is 
een plek voor rust, bezinning, inspiratie en zingeving. 
Wekelijks is er een vesperviering met veel ruimte voor 
stilte. Na afloop, tijdens de maaltijd, is er tijd voor 
gesprek en ontstaat er een band tussen de mensen.  
Hanna Hoogerhuis is lid van het pioniersteam. Ze is 
gehecht geraakt aan de stilte en ervaart dat er dan 
ruimte ontstaat voor God. Haar ervaringen met 
Kloosterwelle brachten haar weer terug bij de kerk. 
Door de stilte ervaart ze het goddelijke en krijgt ze 
innerlijke rust. 
De Protestantse Kerk stimuleert en ondersteunt 
pioniersplekken zoals Kloosterwelle in Zeeland.  
Op zondag 5 november is de collecte bestemd voor dit 
belangrijke missionaire werk. Doet u mee? 

 
De bloemen gaan naar Marchella van de Poll  
Zij is aan haar voet geopereerd, waarbij meer bot is 
weggehaald dan was toegezegd.  Met de bloemen 
wensen we haar veel sterkte. 
 
Kaart 
De eerste kaart gaat naar  Aart Brons.  Hij moest naar 
het ziekenhuis wegens een flinke longontsteking. Hij 
mocht donderdag weer naar huis. 
De tweede kaart is voor Richard Huijskes.  Hij is 
maandag en woensdagnacht met spoed in Utrecht 
geopereerd  aan zijn dunne darm. 
Wij wensen hen van harte het allerbeste. 
 
Afwezigheid ds Ellie Boot 
Van 6 tot en met 10 november, staat er voor Ellie Boot 
een studieweek gepland; die midweek is zij niet in 
Hoevelaken. Deze week zijn zowel Mieke Groen als 
Peter Breure van de Ichthuskerk in Voorthuizen 
bereikbaar in geval van nood. 
Kees van Rietschoten is  contactpersoon.  Als je Mieke 
of Peter nodig hebt, bel dan naar hem:  
tel. 06-53882189 of 033-2536389 
 

 

 

 

Wandelen in verbinding                     
Zondagochtend 12 november gaat er voor de tweede 
keer een kleine groep op pad vanuit de Eshof. Wat we 
met elkaar delen, is dat wandelen ons helpt op adem 
of tot rust te komen. Samen wandelen geeft 
verbinding met onszelf, elkaar en onze omgeving. En 
is ook op een andere manier kerk zijn op 
zondagochtend. Wie wil graag mee? Er is nog plek. 
Opgeven kan bij Esther Duine: m. 06-23295075 of e. 
info@estherduine.nl.Hoe ziet de ochtend eruit? We 
vertrekken om 9.00 uur bij de Eshof en zijn rond 
12.00 uur weer terug. Deze keer wandelen we het 
Oldenallerpad (8 km). We starten onze wandeling met 
een korte bijdrage over ‘verbinding’ voorbereid door 
één van de deelnemers. Ook is er een korte opdracht 
rondom het thema die je naar eigen behoefte en 
inzicht mag invullen. We wandelen het eerste deel in 
stilte. Halverwege houden we een pauze. Daarna is er 
ruimte om te wandelen in stilte of in gesprek met 
elkaar. 

Pope Joan 15 november 19.00 uur Kopperhof 
Het epische filmdrama Pope Joan vertelt het verhaal 
van de mythe over een intelligente, leergierige vrouw. 
Vermomd als man zou zij het in de 9e eeuw tot paus 
hebben geschopt en daarmee zou ze de enige 
vrouwelijke paus ooit zijn geweest. 
Bij het daadwerkelijke bestaan van deze vrouw 
plaatsen historici echter flinke vraagtekens. Historisch 
onderzoek heeft nooit harde feiten opgeleverd. 
De filmversie van Johanna maakt veel vijanden binnen 
het pauselijke hof, maar uiteindelijk wordt ze onver-
wacht en tegen haar eigen wil in tot paus verkozen. 
Juist op het moment dat ze eindelijk haar grote liefde 
Gerold heeft teruggevonden, wiens kind ze draagt. 
De meeste overleveringen vermelden dat ze in de 
jaren 850 twee jaar geregeerd zou hebben. In haar 
korte pausschap brengt Johanna vanuit haar 
overtuiging dat vrouwen gelijke kansen verdienen, 
vooral scholing voor vrouwen onder de aandacht. De 
film maakt van Johanna een feministe avant la lettre. 
 
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  
di. 7  nov.19.15u Catechisatie, de Eshof 
wo.8 nov. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof  
wo.8 nov. 20.00u Vergadering kinderdienst  
do. 9 nov. 20.00u ‘Wat ons bond, God, is gebroken’ 
Kruiskerk Nijkerk, Venestraat 44 
zo. 12 nov. Wandelen in verbinding, de Eshof                      
wo.15 nov.19.00u Filmcafé: Pope Joan, De Kopperhof, 
Sportweg 25. 
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