
 
Zondag 12 november 2017 

achtste 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:”Heer onze Heer, hoe zijt Gij 
aanwezig” Lied 275:1,2,3 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met      (m. Jacques Berthier; 

Taizé, liederen en gebedenboek 66) 

 
 
Gloria:”God is een toevlucht te allen tijde” 
Lied 46:1,3  
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 
licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Psalm 62 
 
Lied: “Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer ”  
Lied 62:4 
 

 

 
Evangelielezing: Matteüs 7:7-14 
 
Acclamatie: “Stel je vertrouwen op God alleen” 
lied 62C (3x) 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: “Wees Gij mijn toevlucht”  
Lied 263: 1,2,3 
 

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:”Nu wij uiteengaan” Lied 423 staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 

Zegen 
 

allen (431b) 

 

 
 

 

 
 



Zondagsbrief 12 november 2017  
Voorganger: ds Peter Breure (Voorthuizen) 
Organist:  Skip van Rooij 
Ouderlingen: Diana Kneppers Doornekamp, Jac 
van Hoeijen 
Diaken: Max de Vries 
Lector: Bea de Rijke 
Kinderdienst: Ingrid Kroneman 
Oppas: Ilse Heining, Rozemarijn Waslander 
Zondagskind: Iris Doornekamp 
Koster: Norman Kempen 
Welkom: Willemien Schuurman Hess 
Koffie: Annie Hanse, Nel Stoffelsen 
Geluid: Jan van de Kuilen 
 
Collecten   
De eerste collecte is voor Plaatselijk werk: 
Kerstpakketten  
De tweede collecte is voor Vorming en toerusting 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos 
voor Uganda.  
 

Bij de eerste collecte:  
Plaatselijk werk: Kerstpakketten 
Elk jaar brengt uw diaconie bij een aantal 
adressen kerstpakketten, waar deze zeer welkom 
zijn. Om deze mensen tijdens de feestdagen te 
steunen en een extraatje te kunnen geven 
vragen wij u deze collecte warm te steunen. 
 

Bloemen  
Vandaag gaan de bloemen naar Amrie Kuipers-
Kocherscheidt (van Lyndenlaan 39) Zij viert 
vandaag haar 75e verjaardag en via de bloemen 
feliciteren wij haar van harte.  
 
Kaart: De eerste kaart gaat vandaag naar Rie 
Bloklander (Lindenhof 20) Zij beleeft momenteel 
een moeilijke periode en wij willen haar met de 
kaart een hart onder de riem steken.  
De tweede kaart is voor Gab Clement (Ooster-
dorpsstraat 6A) Hij is in Utrecht geopereerd aan 
zijn hoofd en ligt nu in het Meander. Wij wensen 
hem van harte een goed herstel. 

 
 

Tuin opknappen? 
 

Heeft uw tuin onderhoud nodig, maar komt 
u tijd te kort en kunt u hulp gebruiken? 

 

Dan staan wij, de jongeren van het Queen 
of Peace Highschool project, voor u klaar. 

 
In ruil voor onze hulp vragen wij een 
vrijwillige bijdrage voor de school in 

Oeganda. 
 

Interesse? 
Mail naar: 

queenofpeace.deeshof@gmail.com 
Of bel naar: 06-52382929 en laat een 

bericht achter. 

Taartenactie 

Voor uw speciale gelegenheid bakken wij de 
lekkerste taarten, zowel appeltaart, choco-
ladetaart, monchoutaart of kwarktaart. 

Per taart vragen wij 10 euro. De gehele 
opbrengst zal gaan naar het diaconaal project  

Queen of peace Highschool in Oeganda. 
Interesse? 

In de hal ligt een aanvraagformulier dat u kunt 
mailen naar queenofpeace.deeshof@gmal.com of 

inleveren bij: Sandra Valkengoed. 
Korenbloemlaan 1. 

 

 
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 onverwacht 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.  
 

Kaartjes, € 6,75 per stuk, zijn te bestellen via de 
website:www.bibliotheeknijkerk.nl/activiteiten/ 
filmcafe-hoevelaken-de-kopperhof.html  of aan 
de balie van de bibliotheek Hoevelaken.  
Als de plaatsen nog niet verkocht zijn, dan ook 
op die avond. 
 

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. 13 nov. 9.30u Liturgische Vormgroep, de Eshof 
ma.13 nov. 19.30u Verdiepingsgroep ‘Weg van leven’  

di. 14  nov.19.15u Catechisatie, de Eshof 
wo.15 nov.13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
wo.15 nov. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof  
wo.15 nov. 19.00u Filmcafé: Pope Joan, De 
Kopperhof, Sportweg 25  (Niet in Nijkerk zoals 
per abuis in de flyer vermeld is) 
vr.17 nov.10.00u LiturgischeVormgroep,de Eshof 
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