
Collecte 
De eerste collecte (rood) is bestemd voor de 

Stichting Naar School in Haïti. De tweede (groen) 
is voor het jeugd- en jongerenwerk. 
 
Bij de eerste collecte: naar school in Haïti 
Haïti is één van de armste landen van de wereld. 
Een land waar meer dan 80% van de mensen 
analfabeet en werkloos is. Een land dat regelmatig 
wordt geteisterd door natuurgeweld. Maar ook een 
land waar kinderen die gesteund worden door 
Stichting Naar School in Haïti een kans krijgen op 
een beter bestaan. Voor de financiering van haar 
werk in Haïti is de stichting geheel afhankelijk van 
donaties van particulieren, bedrijven, scholen, 
kerken, instellingen en dergelijke. Uw hulp is dus 

hard nodig! Wilt u meehelpen om het werk van 
deze stichting voort te zetten en daarmee het 
doel, onderwijs voor kinderen in Haïti, te 
verwezenlijken? 
 
Kaart: sponsor, bedankt! 
De chocolademelk en de koekjes die na afloop 
voor alle kinderen klaar staan, zijn door de Albert 

Heijn gesponsord. We bedanken de Albert Heijn 
van harte! Er ligt een kaart in de 
ontmoetingsruimte waar ieder haar/zijn naam op 
mag zetten; die zal als dank worden bezorgd bij 
de medewerkers van de AH. 

 
Oliebollenactie Grace Care / Oeganda 

Stichting Grace Care Nederland en het Oegandateam 
zullen samen oliebollen verkopen. Ze doen dit aan de 
hand van voorverkoop. De oliebollen kosten € 9.- per 
zak van 10 oliebollen, twee zakken kosten € 17,-. Na 

deze dienst zijn ze aanwezig in de hal met een 
intekenlijst. Op vrijdag 29 december van 19.00-20.00 

en op zaterdag 30 december van 10.00-12.00 uur 
kunnen de oliebollen in de Eshof afgehaald en 

afgerekend worden. De bollen worden door een bakker 
gemaakt en zijn heerlijk! 

 
Kerkdiensten eind 2016 en begin 2017  
24 dec. 22.00u: Kerstnachtdienst m.m.v. Free; ds 
Ellie Boot 
25 dec. 10.00u: Kerstmorgendienst m.m.v. de 
Eshofcantorij; ds Ellie Boot 
31 dec. 10.00u: Ochtendgebed; Lieske Duim en 
Ellen van der Linden  
31 dec. 19.00u: Oecumenische oudejaarsavond 
m.m.v. het Pauluskoor; ds Ellie Boot  
7 jan. 10.00u: ds Diederiek van Loo;  
nieuwjaarsbegroeting aansluitend aan de 
kerkdienst 
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl; op www.kerkdienstgemist.nl 
zijn de kerkdiensten in de Eshof te beluisteren. 

 
 

 
24 december 2017 

 Kinderkerstviering 

 
Pianospel 
Kinderen met kaarsjes komen binnen, terwijl ze 
zingen: “Eens op een nacht…” 
 

Eens op een nacht keken wij naar de hemel,  
toen zagen we plots’ling een nieuwe ster staan. 
Wij zochten in boeken wat dat wel kon wezen, 
en lazen: die kondigt een koning aan. 

Uit het oosten komen wij, vóór ons ging een ster. 
Naar de koning zoeken wij, moeten we nog ver…. 

 
De kinderen lopen een rondje door de kerkzaal. 
Tenslotte zetten ze hun lichtjes op de muurtjes 
en zoeken een plaatsje in de kerk. 
Allen gaan staan en zingen: 
 

Lied: “Komt allen tesamen”: lied 477, 1 + 2 
(onzekere herkomst, vert. C.B. Burger) 

 
 

2. De hemelse engelen 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
Groet en bemoediging (naar Jesaja 9) 
 
vg Vrede met jullie. 
allen Vrede ook met jou. 
vg De mensen die in het donker wandelen 
 zien een groot licht. 

allen Een helder licht zal schijnen 
 in het land waar het nu nog donker is! 
vg Want er is een kind geboren, 
 we hebben weer een koning. 
 En zo zullen de mensen hem noemen: 
allen Wijze Bestuurder, 

http://www.pgdeeshof.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


 Sterke God, 
 Vader voor Altijd, 

 Koning van de Vrede! 
vg Een koning zoals David was, 
 rechtvaardig en eerlijk, 
 zo’n koning zal hij zijn, 
 voor altijd en eeuwig. 
allen Amen. 
 
Lied: “Stille nacht”:  lied 483 (t. J. Yserinkhuysen, 
vrij naar J. Mohr; m. F. Gruber) 

 
 

2. Hulploos Kind, heilig Kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 
 
3. Stille nacht, heilige nacht!  
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 

allen gaan zitten 

 
Het licht van de Adventskaarsen wordt aangestoken 
(door Judy, Fay, Thijs en Olivier) 
 

Er staan vier kaarsjes op een rij 
te wachten op het feest. 
Eén lichtje laat ons alvast zien 
hoe mooi het is geweest. 

 
Nu mogen er twee kaarsjes aan, 
ons wachten wordt beloond. 
Het wordt steeds lichter in de kerk, 
het huis waarin God woont. 
 
Vandaag branden drie kaarsjes, 

drie vlammetjes van licht 
vertellen van het Kind dat komt, 
is dát geen mooi bericht? 
 

 
 

2. Vrede was het overal,  
wilde dieren kwamen 

bij de schapen in de stal 
en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied; 
herders waarom zingt gij niet? 
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

 Christus is geboren. 

 
Zegen 
 
Beaming van de zegen = lied 486, 4 (allen) 
 
4. Zie, reeds staat de morgenster 
stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver, 

bode van de luister, 
die ons weldra op zal gaan; 
herders, blaast uw fluiten aan. 
Laat de bel, bim, bam, laat de trom, rom, bom, 
kere om, kere om, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren!  
 

Bij de uitgang is er een inzameling van de gaven 
(door Femke en Joran) voor de Stichting Naar 
School in Haïti (rood) en voor het jeugd- en 
jongerenwerk (groen). 
 

Voor alle kinderen staat buiten (bij droog 
weer) of binnen (bij nat weer) warme 

chocolademelk klaar. 
 

Aan iedereen van harte 
een gezegend kerstfeest gewenst! 

 

Kerstavondbrief 24 december 2017 
Voorganger: ds Ellie Boot  
Pianist: Skip van Rooij  
Ouderlingen: José van Dasselaar, Jan Beitler 
Diaken: Lien Vogel 
Koster: Wim Heining 

Geluidsdienst: Jan van de Kuilen 
Koor van kinderen onder leiding van Anneke 
Waslander en Annemieke Huurdeman 
Fotograaf: Maarten Kneppers-Doornekamp 
 

Alle kinderen die mee hebben gewerkt: 
BEDANKT! 

Aan deze dienst werkten verder mee de leiding 
van de kinderdienst en andere betrokkenen. 
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heb je ’t al gehoord, luid de klok! 
 

3. Ballen en belletjes, lachen en spelletjes, zingen 
van schaapjes en stal. 
Kaarsen en etentjes, niemand die eventjes, 
schelden of mopperen zal…  
 Eventjes lief voor elkaar, eventjes oorlogen 
klaar, even het vredesrefrein… 
Eventjes lief voor elkaar, eventjes oorlogen klaar, 

eventjes niemand meer pijn, 
kan dat niet altijd zo zijn… 
 
4. ’t Is Kerstmis, ’t is Kerstmis, ’t is Kerstmis 
overal. 
Wij dromen onze dromen, bij mooi versierde 
bomen, dus wensen wij elkaar: 
Prettige kerstdagen (3x), en een gelukkig 
nieuwjaar. 
(Merry Christmas…….. and a happy New Year) 
 
Voorbeden (door Linde, Sjoerd, Lisa, Anne, 
Madelief, Lieke, Emma) terwijl bij elke 
gebedsintentie een kaars wordt aangestoken 
 

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. 

 
Lied: “Middenin de winternacht”: lied 486, 1 en 2 
(t. H.L. Prenen, m. Catalaans kerstlied) 

vers 1 kinderkoor, vers 2 allen: 

 

 

Nu mag het vierde kaarsje aan. 
Vier lichtjes laten horen: 

nog een paar nachtjes slapen, 
dan wordt het Kind geboren. 

 
Gebed om ontferming (door Wester) 
 
Lieve God, 
wij zijn liever groot dan klein. 

Toch weten we 
dat vrede op aarde in het klein begint 
met een pasgeboren kind. 
Daarom bidden wij tot U 
samen met alle mensen 
die groot doen 
en niet klein durven zijn: 
wilt U ons helpen blij te zijn 
met wat klein en kwetsbaar is? 
Amen. 
 
Gloria: “Eer zij God in onze dagen”: lied 487, 1 + 2 
(m. Frans volkslied, t. W. Barnard)  

 
 
2. Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is.  
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 

 
Kerstverhaal: Michiel en de houtsnijder 1 
(door Liselotte) 
 
Lied: “Eeuwen geleden” (door het kinderkoor) 
 
Eeuwen geleden, zo staat er geschreven, gingen 
twee mensen op reis. 
Lang moesten zij lopen en de wind was guur,  
sliepen langs de weg of ergens in een schuur. 
Vrede, vrede, zongen zij op deze wijs. 
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In ’t stadje Bethlehem wilden zij blijven, omdat 
een kind werd verwacht. 

Maar er was geen plaats, zij klopten overal, 
vonden toen alleen nog een verlaten stal. 
Vrede, vrede, stemmen zongen in de nacht. 
 
Kerstverhaal: Michiel en de houtsnijder 2 
(door Sanneke) 
 

Lied: “Wij trekken in een lange stoet”: lied 506,1 

(t. André Troost, m. Engeland 18e eeuw) 

 

 
 
Kerstverhaal: Michiel en de houtsnijder 3 
(door Liselotte) 
 
Lied: “Dag ster, grote ster” (t. Gerard van Midden, 
m. Gerard van Amstel; Dromen worden waar, 14) 

 

 
 
Kerstverhaal: Michiel en de houtsnijder 4 
(door Sanneke) 
 
Lied: “O kindeke klein” 

 
 
Kerstverhaal: Michiel en de houtsnijder 5 
(door Liselotte) 
 
Lied: “Hear the angels” (kinderkoor) 

Hear the angels 
Come hear them (2x) 
Come hear them singing: Halleluja … 

 
Kerstverhaal: Michiel en de houtsnijder 6 
(door Sanneke) 
 
Medley van kerstliederen door het kinderkoor 
 

1. Kijk eens even naar omhoog, zie jij ook die ster 
daar staan? 
Ster van ’t Kindje dat ons helpt om door te gaan… 
Ahhhh……. 
 
2. Heb je ’t al gehoord, luid de klok, luid de klok, 
heb je ’t al gehoord, luid de klok, luid de klok. 
’t Kerstfeest is nu begonnen, steek alle kaarsjes 

aan. 
’t Kindeke werd geboren, in een stal hier ver 
vandaan. 
Vrede op aarde, licht overal, laat de trompetten 
schallen.  
Stop alle ruzies, stop al het kwaad, even vergeten 
die narigheid en haat. 
Heb je ’t al gehoord, luid de klok, luid de klok,  
heb je ’t al gehoord, luid de klok! 
Bim-Bam/ Ding-Dang-Dong/ Tinge-linge-ling-ting 
Heb je ’t al gehoord, luid de klok, luid de klok,  
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