
 
Zondag 10 december 2017 

 tweede van de Advent 

 
Mededelingen 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding 
luisteren we naar een adventskoraal. 
 
 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. 
 
Gebed op de drempel 
vg Levende, onze God, 
 wij wachten vol verlangen, 
 wij zien vurig naar U uit. 
allen Kom onze harten winnen, 

 geef weer gloed aan onze hoop. 
 Amen. 
 
Openingslied: “Herschep ons hart” (t. Huub 
Oosterhuis, m. Tom Löwenthal) tweemaal (dus met 
herhaling) 
 

 allen gaan zitten 
 
Aansteken van de tweede adventskaars; daarbij 
zingen we: “Nu daagt het in het oosten”: lied 
444,1 
 
Gesprek over het Adventsproject. Daarna mogen 
de kinderen met het licht naar de kinderdienst 
gaan. 
 
Smeekgebed, na elke strofe besloten met:  
(Taizé, liederen- en gebedenboek, 69) 
 
Gebedsstilte, die overgaat in het 
gebed van de zondag 

 
 de heilige Schrift 
 
Lezing uit de profetie:  Jesaja 2,2-9 
 
Antwoordpsalm: “O God van Jozef, leid ons 
verder”: psalm 80, 1 en 2 

 
Evangelielezing: Lukas 21,25-36 
 
Lied: “De nacht loopt ten einde”: lied 460 
1 en 6 allen, 2 en 4 mannen, 3 en 5 vrouwen 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Lied: “De nacht is haast ten einde”: lied 445 
1 en 4 allen, 2 vrouwen, 3 mannen 

 

gebeden en gaven 
 

Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij:  
allen   
 

(t. Gert Jan de Bruin, m. Jacques Berthier; Op de 
vleugels van een lied, 21) 

 
allen Onze Vader… 
 
Inzameling van de gaven; intussen komen de 
kinderen terug uit de kinderdienst en komen ook 
de kinderen uit de oppas in ons midden. 

 
Slotlied: “De duisternis gaat wijken”: lied 444,2-6
 staande 
Zegen 
allen(431b) 

 
De kinderen mogen bij het verlaten van de 
kerkzaal hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda. 

 

Zondagsbrief 10 december 2017  
Voorganger: ds Ellie Boot 
Organist: Rudi Coppoolse  
Ouderlingen: Ellen van der Linden, Mart Geelhoed  
Diaken: Quirina Schippers 
Lector: Hans van den Berg 
Kinderdienst: Anja Bouw  
Oppas: Linda Borgdorff, Emma Carter   
Zondagskind: Sarah van der Geer 
Koster: Jaap van Ginkel 
Welkom: Lieske Duim 
Koffie: Lies  Lekkerkerker, Wil de Meij 
Geluid: Fokke van der Veer 
 
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:  
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; 
voor mensen dichtbij, die het financieel moeilijk hebben. 
Dit kan komen doordat ze hun werk hebben verloren of 
onverwacht voor (te grote) uitgaven staan waardoor 
mensen of gezinnen aan het einde van de maand hun 
vaste lasten niet meer kunnen betalen. Voor deze 
mensen staat de Diaconie hen bij en probeert ze verder 
te helpen. Niet alleen financieel maar ook om ze wegwijs 
te maken in de mogelijkheden van hulp die geboden kan 
worden door stichtingen en instanties zoals 
schuldhulpmaatje. Uw bijdrage hiervoor is zeer gewenst. 

 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Regina Doppenberg en Marc 
Doornekamp (Johan Fonteinpad 8): we leven met hen 
mee nu hun zoontje Matz van twee tobt met zijn 
gezondheid. Een tweede kaart is voor Rie Bloklander-
Glas, met wie het niet goed gaat: de lymfeklierkanker is 
teruggekeerd. Rie brengt haar laatste dagen door in een 
hospice. 



 
Zomaar een dak boven wat hoofden... 
Met dit thema voor ogen zijn de kinderdienst en de 
liturgische vormgroep (schikgroep) in deze 
adventsperiode gezamenlijk op weg naar een dak boven 
je hoofd. 
Een dak boven je hoofd. Voor de meesten van ons is het 
onvoorstelbaar om te moeten leven zonder een eigen, 
vaste woon- en verblijfplaats. Om alsmaar onderweg te 
moeten zijn zonder het vooruitzicht op een veilig 
onderkomen voor jou en je familie. Een deur die voor je 
open gaat.  
Mèt een dak boven je hoofd kun je ook verlangen naar 
een deur die voor jou opengaat, naar: een praatje, 
warmte, plezier, veiligheid of troost.  
Tijdens de kinderdiensten maken we mensfiguren, die 
met elkaar gaandeweg een lange, kleurrijke stoet 
vormen. Samen op weg naar de stal waar het licht 
schijnt en deur voor iedereen openstaat! 
 
Oproep voor de kinderen:  
Alle kinderen die mee willen doen met de kerstviering op 
24 december om 19.00 uur, kunnen daarvoor op zondag 
17 december (vanaf ca. 11.15 uur) en op woensdag 20 
december (vanaf 13.30 uur) komen oefenen.  
Er zijn zangers en lezers, denkers en doeners nodig! 
 

Tuin onderhoud 
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, chocoladetaart, 
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 in-
leveren bij: Sandra v. Valkengoed, Korenbloemlaan 1. 
 

 

Kerststukjes voor Oeganda 

Bent u op zoek naar wat gezelligheid in de kamer voor 
tijdens de feestdagen? Heeft u geen zin of tijd om zelf 

aan de slag te gaan? 
Dan staan de jongeren van het diaconaal project Queen 

of Peace-Oeganda voor u klaar! Voor slechts €12,50 
maken ze een mooi kerststukje voor u. De gehele 
opbrengst zal gaan naar het project. Op 16 en 17 

december worden de kerststukjes bij u thuis bezorgd 
(mits u binnen Hoevelaken woont). 

U kunt mailen naar queenofpeace.deeshof@gmail.com of 
een formulier invullen dat klaar ligt op de statafel in de 

hal. 
(Heeft u nog overtollige kerstspullen die geschikt zijn 

voor kerststukjes? Bijvoorbeeld ook waxinelichthouders? 
We hergebruiken ze graag! U kunt ze inleveren bij 
Amarant Hoofdman, Engelberta Claassenpad 2) 

 

 

Kerstpost voor Oeganda 

Voor slechts €0.60 per envelop bezorgen wij uw 
kerstpost! Veel goedkoper dus dan de normale prijs en u 
steunt gelijk een goed doel. De gehele opbrengst zal 
naar ons project in Oeganda gaan. Geïnteresseerd? Dan 
kunt u op de volgende manieren uw kerspost laten 
bezorgen: 
1.       Wilt u dat wij het voor u ophalen, stuur dan een 
mail naar queenofpeace.deeshof@gmail.com. 
2.       U kunt de post brengen naar de Heerd 19 in 
Hoevelaken. Stuur dan een mail naar 
queenofpeace.deeshof@gmail.com of bel naar 033-
2535965. 
3.       In de kerk staat een brievenbus. U kunt uw 
kerstkaarten hierin deponeren in een afgesloten plastic 
zak met daarin een envelop met het geld en een briefje 
hoeveel kerstkaarten u in de plastic zak heeft gestopt. 
  
Alle kerstpost moet uiterlijk op 17 december binnen zijn 
en zal voor 20 december door ons bezorgd zijn. 
Heeft u vragen op opmerkingen? Stuur dan gerust een 
mailtje naar queenofpeace.deeshof@gmail.com. 
  
Namens de hele Oegandagroep alvast bedankt! 
 

 
Adventsvespers 
Zoals ieder jaar tijdens adventstijd zijn er ook dit jaar 
vespers. Vanmiddag en 17 december  is er een 
adventsvesper die om 17.00 uur begint. Linda de Wals is 
vanmiddag voorganger en Erik van Veelen is 
organist/pianist. 
 
Morgengebed 
Op 24 en 31 december is er geen gewone kerkdienst, 
maar een morgengebed. De aanvangstijd verandert 
niet: die blijft 10.00 uur. Het morgengebed duurt 
ongeveer een half uur. Er zal geen kinderdienst en geen 
oppas zijn. 
 
Agenda  
ma.11 dec.9.00u Pastorale Raad, de Eshof 
di. 12 dec. 19.15u Catechisatie, de Eshof 
wo.13 dec. 13.30u Activiteitengroep, de Eshof  
wo.13 dec. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof  
za.14 dec. 19.30u Kerstsamenzang, Euretco, 
Koninginneweg 1 
 
Verdere informatie over de kerk: www.pgdeeshof.nl  
Kerkdienst beluisteren: www.kerkdienstgemist.nl 
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