
 
Zondag 19 november 2017 

negende van de herfst 

 

Wie een liturgie wil ontvangen met muzieknotatie 

van de liederen die niet in het liedboek staan, kan 

mailen naar: predikantsassistent@gmail.com of 

ellie.boot@hccnet.nl 

 
(Voor de dienst is er geen orgelspel) 

 
Welkom; gelegenheid voor stille voorbereiding, 
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 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: “Zingt volop Gods lof” (naar psalm 
117; t. Sytze de Vries naar H.W. Baker, m. C.H.H 
Parry; Het liefste lied van overzee, 58) 

 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, besloten met: “Heer, ontferm U” 
(lied 299e) 
 
Gloria: “Glorie, glorie aan God” (lied 299e) 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 
licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 

Lezing uit de Torah: Genesis 18,22-33 
 
Antwoordpsalm: “Verzamel hen…” (lied 50,3+8)  
 
Evangelielezing: Matteüs 25,31-46 
 
Acclamatie: “Rechter in het licht verheven” (lied 

1008,1) 
 
Overweging 
 
Muziek 

 

Lied: “Omdat Hij niet ver wou zijn” (lied 528) 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Presentatie van het team dat naar de Queen of 
Peace-Highschool in Oeganda gaat 
 
Lied: “Yesu anjagala” (lied dat op de QoP-
highschool wordt gezongen) 

 

 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen Kom, adem ons open… 
 
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: “Aan onszelf teruggegeven” (t. Marijke de 
Bruijne, m. Anneke Plieger-van der Heide; ‘Als 

appelbloesem in de winter - kerstoratorium’) staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
 
Zegen 
allen (431b) 
 

 

Blijft u nog even, op deze Bij-zondag? 
 
Na koffie, thee en limonade horen we een sage 
uit Oeganda. Kinderen mogen in de sage 
meespelen! 
Daarna eten we samen. Vervolgens is er een 
gevarieerd programma: 
  
 Djembéworkshop (voor 12-) 
 Afrikaans sieraad maken (voor 12-) 
 Presentatie door jongeren uit Middenmeer 
die afgelopen zomer in Oeganda zijn geweest 
(voor ongeveer 12+) 
 Stellingenspel over ontwikkelingshulp en 
diaconale projecten (voor ongeveer 12+) 
 Afsluiting rond 13.30 met een drankje en 
informele ontmoeting 
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Collecten 
De eerste collecte is voor Solidaridad,  de tweede 
collecte is voor Jeugd en jongerenwerk. De kinderen 
mogen hun bijdrage doen in de doos voor Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte 
Klimaatverandering is een van de belangrijkste 
oorzaken van een steeds lagere koffieproductie in 
Centraal- en Zuid-Amerika. Extreme temperaturen en 
regens tasten de koffieplanten aan. Doordat de 
vruchtbaarheid en opbrengst van het land enorm 
afnemen, voelen koffieboeren zich genoodzaakt 
regenwoud en bossen te kappen om nieuw land te 
ontginnen. Ontbossing voor koffieproductie zorgt voor 
maar liefst 76 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar, met 
klimaatverandering tot gevolg. Solidaridad wil deze 
negatieve spiraal van de koffieproductie stoppen. 
Solidaridad traint koffieboeren in Colombia, Mexico en 
Peru daarom in klimaat-vriendelijke koffieproductie. Zo 
houden ze hun productie op peil en gaan ze 

klimaatveranderingen tegen. De koffieboeren die de 
klimaatvriendelijke landbouwtechnieken toepassen, 
verminderden de CO2-uitstoot. Helpt u mee? 
 
Bloemen  
De bloemen gaan vandaag naar Greet Bonestroo. De 
komende week komt ze thuis, om vanuit huis in het 
Meander verder te revalideren. 
 
Kaart 
We tekenen vanmorgen een kaart voor Philomena 
Namirembe, de staf en docenten en de scholieren van 
de Queen of Peace Highschool, met een hartelijke 
groet namens ons allen. 
 
Gasten 
In deze viering zijn jongeren uit Middenmeer bij ons te 
gast. In de zomer van 2017 zijn zij naar Oeganda 
geweest en hebben er hard gewerkt op de Queen of 
Peace Highschool. Na de lunch, vanaf ongeveer 12.30 
uur, vertellen ze hun verhaal. Van harte welkom! 
 
Zwemsponsoractie 
Vanmiddag gaat het Oegandateam baantjes trekken in 
De Slag, om daarmee sponsorgeld bijeen te brengen 
voor de reis naar Oeganda. Supporters en sponsors 
zijn van harte welkom! Van 14.30 tot 15.15 uur 
zwemmen kinderen tot 13 jaar baantjes, van 15.15 tot 
16.00 uur jongeren en volwassenen. 
 

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 als kwarktaart. 
Per taart vragen wij 10 euro. De gehele opbrengst 

zal gaan naar het diaconaal project  
Queen of Peace Highschool in Oeganda. 

Interesse? 
Op de statafel ligt een aanvraagformulier dat u 

kunt mailen naar 
queenofpeace.deeshof@gmal.com of inleveren bij: 

Sandra van Valkengoed, Korenbloemlaan 1. 

 
Slaaf van ons lot? …of meester over onze 
bestemming – donderdag 23 november 
…God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld 
zijn, die op ons lijken.’ (Genesis 1, 26)  
De ingewijden van alle tijden hebben steeds 
levensoefeningen gegeven aan de zelfbewuste mens 
om zijn vrije wilsgebied te vergroten en boven zijn 
lotsbelevingen uit te stijgen. De lezing gaat over hoe 
de mens zijn uiteindelijke bestemming kan bereiken. 
Deze avond wordt verzorgd door Klaas Laan. 
Deelname: 5,00 euro  
 
Zondag 26 november 
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Volgende week zondag zijn we voor een oecumenische 
viering te gast bij de St. Paulus Geloofsgemeenschap. 
Ds Ellie Boot en pastor Ben Piepers gaan voor in de 
dienst die om 9.15 uur begint!     
 

Agenda  
ma. 20 nov. 19.30u Wijkteam 2, Grasmaat 4 
ma. 20 nov. 20.00u Wijkteam 3, van Dedemlaan 9 
di. 21 nov. 19.15u Basiscatechese, de Eshof 
di. 21 nov. 20.00u Repetitie Cantorij, Pauluscentrum  
do. 23 nov. 20.00u  Moderamen, de Eshof   
do. 23 nov. 20.00u Slaaf van ons lot? De Eshof 
vr. 24 nov. 10.00u Liturgische Vormgroep 
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl  
Kerkdienst beluisteren: www.kerkdienstgemist.nl 
 
 


