
 
Zondag 17 december 2017 

 derde 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) 
 

 na de herhaling gaan allen zitten 
 
Aansteken van de derde adventskaars 
Daarbij zingen we: “Nu daagt het in het oosten”: 
lied 444,1 
 
Kijken naar 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 35,1-10 
 
Antwoordpsalm of lied: “De mensen die gaan in het 
duister”: lied 454, 1+2+3 
 

Evangelielezing: Matteüs 11,2-11 
 
Lied: “Want er is een prins geboren”: lied 454, 
4+5 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: “Wij speuren in het duister” (t. Gert Jan de 
Bruin, m. Christiaan Winter; Op de vleugels van 
een lied 22) 

gebeden en gaven, 

maaltijd van de Heer 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij:  
 

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

 
Inzameling van de gaven; intussen komen de 
kinderen terug uit de kinderdienst. 
 
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. 
 
Tafelgebed: “Wij danken U, Vader”: lied 402b 
 
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: 
 
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. 
 
We delen brood en wijn terwijl we luisteren naar 
muziek; Sjoerd zal het druivensap aanreiken. 
Tegen het einde van de maaltijd komen de 
kinderen uit de oppas in ons midden. 
 
Slotlied: “Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen”: lied 
442 staande 
 
Zegen 
allen(431b) 
 
De kinderen mogen bij het verlaten van de 

kerkzaal hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda. 

 

Zondagsbrief 17 december 2017  



Voorganger: ds Ellie Boot 

Organist: Skip van Rooij  
Ouderlingen: Jan Beitler, José van Dasselaar 
Diakenen: Jan van de Kuilen, Max de Vries, Lien 
Vogel 
Lector: Vera Lubbers 
Kinderdienst: Anja Bouw  
Oppas: Jacqueline Berends, Floor Boezeman   
Zondagskind: Sjoerd van de Kamp 
Koster: André Lekkerkerker 
Welkom: Robert van Bloemendaal 
Koffie: Alice Bernhard, Yvonne de Gier 
Geluid: Fokke van der Veer 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Stichting Hulpdienst 

Hoevelaken; de tweede collecte is voor muziek en 
liturgie. De kinderen mogen hun bijdrage doen in 
de doos voor Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte:  
De Hulpdienst is een fantastische plaatselijke 
stichting waarin veel vrijwilligers samenwerken om 
mensen hulp te bieden waarvoor ze niet bij de 

officiële instanties terecht kunnen. Ze ontlasten 
waar mogelijk ook mantelzorgers die het zwaar 
hebben. 
 
Kaart 
Vandaag tekenen wij een kaart voor Hilda 
Schouten-Attema, (Soesterweg 535 kamer 29 

3819 BA Amersfoort). Via deze kaart feliciteren wij 
haar met haar 99e verjaardag op 19 december a.s. 
De tweede kaart is voor Janny Venema-van den 
Eijk: deze week wordt ze geopereerd aan staar. 
(Janny is ongeveer een jaar geleden verhuisd naar 
de Stichting Algemene Ouderenzorg Leusden, 
Asschatterweg 24, 3831 JR Leusden.) We wensen 

haar van harte voorspoedig herstel toe. 
Een derde kaart is voor Henk en Atie van den Top-
Leeuwis (Veenlanden 6). Beiden tobben erg met 
hun gezondheid. We wensen hen sterkte toe. 
 
Oproep voor de kinderen:  
Alle kinderen die mee willen doen met de 
kerstviering op 24 december om 19.00 uur, 

kunnen daarvoor vanmorgen 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. 
 
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 

almaar 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! 
 

Kerstsamenzang in de openlucht 
Op zaterdag 23 december kan ieder die ervan 
houdt kerstliederen te zingen, tussen 14.00 en 
15.00 uur in het centrum van ons dorp terecht. 
Een groepje enthousiaste zangers zal op de 
Wiekslag een openlucht kerstsamenzang 
verzorgen. Iedereen is van harte welkom! 
 

Tuinonderhoud 
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 inleveren bij: 

Sandra v. Valkengoed, Korenbloemlaan 1. 

 

Kerstpost voor Oeganda 
Voor slechts €0.60 per envelop bezorgen wij uw 
kerstpost binnen Hoevelaken! 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 kerstpost 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. 
  

mailto:queenofpeace.deeshof@gmail.com
mailto:queenofpeace.deeshof@gmail.com
mailto:queenofpeace.deeshof@gmail.com


Alle kerstpost moet uiterlijk 17 december (vandaag 

dus) 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 Oeganda groep alvast bedankt! 
 

 
Adventsvespers 
Zoals ieder jaar tijdens adventstijd zijn er ook dit 
jaar vespers. Vanmiddag is er een laatste 
adventsvesper die om 17.00 uur begint. Gerda van 
Vilsteren is vanmiddag voorganger en Simon Drost  

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. 

 
Aanvang van de kerkdienst 
Natuurlijk begroet je elkaar als je in de kerk komt 
en praat je even bij. Intussen kunnen andere 
mensen behoefte hebben aan stille voorbereiding 
op de kerkdienst. 
Om aan de verschillende verlangens tegemoet te 

komen, beginnen we de kerkdienst (na de 
mededelingen door de ouderling) met een 
muziekstuk. We hopen dat er op deze manier voor 
ieders verlangen ruimte is. 
Misschien is u ook opgevallen dat in plaats van 
‘welkom’ er nu ‘mededelingen’ in de liturgie staat. 
Dingen die de zondagsbrief niet op tijd hebben 

gehaald, kunnen hier genoemd worden. Een 
‘welkom’ is dit feitelijk niet, want de Eshof is 
immers Gods huis: Hij is het die ons welkom heet. 
 
Agenda  
di.19 dec. 13.30u Activiteitengroep, Kerstviering de 
Eshof  
wo.20 dec. 19.00u Diaconie, de Eshof  
wo.20 dec. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
vr. 22 dec. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
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