
 
Zondag 18 februari 2018 

 eerste van de veertig dagen 

 
 Muzieknotaties mogen niet op het internet 
worden gepubliceerd. Heeft u belangstelling 
voor een complete liturgie met daarin de 
liederen die niet in het liedboek staan, mail dan 
naar predikantsassistent@gmail.com 

_______________________________________ 
 

Welkom 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding 
luisteren we naar muziek. 
 allen gaan staan 
 
Opening: “Onze hulp in de Naam” (psalm 121,2, 
overige tekst Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal; 

Verzameld Liedboek p.503) 1x cnt, 1x allen: 

 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met lied 301c 

 
Gebedsstilte, die overgaat in het 
Gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 

 
Lied van deze Veertigdagentijd: “Ik zal er zijn voor 
jou” (t. Hanna Lam, m. Frits Mehrtens = lied 650)  

 
 
Bea heeft gesprek met de kinderen; daarna mogen 
ze naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Genesis 9,8-17 
 
Lied: “Veertigdagentijd” (t. Marijke de Bruijne, m. 
Peter Rippen; Als de graankorrel sterft…, oratorium 
voor de Veertigdagentijd en Pasen) 
 

 
 
Evangelielezing: Marcus 1,12-15 
 
Lied: “Alles wat over ons geschreven is”: lied 536 

 

Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Lied: “De vloed van vóór de tijd”: Verzameld 
liedboek 288 
cantorij vers 1 en 3, allen vers 2, 4 en 5 

 
gebeden en gaven 

 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: (lied 368d) 
 
 
Gezongen Onze Vader (orthodox):  
 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst en de 
oppas. Inzameling van de gaven. 
 
Zegen       staande 

 
Beaming van de zegen: “Dat je de weg mag 
gaan…” (t. Andries Govaart, m. Rien den Arend) 
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Voorganger: ds Jan Esveldt  
Organist: Erik van Veelen 
Ouderlingen: Ellen van der Linden, Jan Vogel   
Diaken: Quirina Schipper 
Cantorij o.l.v. Annahes Boezeman 
Lector: Hans van den Berg 
Zondagskind: Olivier Waslander  
Kinderdienst: Heidi van Rootselaar 
Oppas: Myriam Beitler, Ina van Os  
Koster: Aalt van de Pol 
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Koffie: Pea Heining, Quirina Schipper  
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Collecten 

De eerste collecte is voor Kerk in Actie 40 dagen 
tijd 
De tweede collecte is voor Vorming & Toerusting 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos 
voor Oeganda.  
 
 
 
Bij de eerste collecte:  

Kerk in Actie: Moeder zijn in Oeganda. 
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese 
samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk 
geweld maken hun leven zwaar. Door de 
jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen 

getraumatiseerd, konden kinderen niet of 
nauwelijks naar school en kunnen gezinnen 
moeilijk rondkomen. Moeders hebben moeite hun 
kinderrijke gezin iedere dag weer van eten te 
voorzien, zeker als hun mannen door overmatig 
drankgebruik gewelddadig zijn. Medewerkers van 



Mothers’ Union bezoeken deze vrouwen en bouwen 

een vertrouwensband op. Wat zijn hun grootste 
uitdagingen? Geweld, gebrek aan inkomsten of 
isolement? Samen werken ze aan verbetering. Zo 
zorgt Mothers’ Union voor zaaigoed, zodat moeders 
zelf in hun inkomsten kunnen voorzien en maken 
zij moeilijke onderwerpen als huiselijk geweld en 
drankgebruik bespreekbaar. Zo worden kwetsbare 

gezinnen in Noord-Oeganda sterker. Steun ook 
deze organisatie voor dit werk! 
 
De bloemen  
 
 
 

Kaart 
Wij tekenen vanmorgen een kaart voor Wil Kous-
van den Ham (Vetkamp 85 3862 JN Nijkerk) Sinds 
kort woont zij daar en wordt Wil er verzorgd. Zij is 
22 februari a.s. jarig en via de kaart feliciteren wij 
haar van harte met haar 84e verjaardag. 
  
Taartenactie  

Voor uw speciale gelegenheid bakken wij de 
lekkerste taarten, zowel appeltaart, choco-
ladetaart, monchoutaart of kwarktaart.  
Per taart vragen wij 12,50 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@gmail.com of inleveren bij: 
Sandra Valkengoed. Korenbloemlaan 1. 
 

Verkoop artikelen Activiteitengroep 
De activiteitengroep is één keer in de twee weken 
actief met het maken van diverse producten. Zij 

willen graag na de kerkdienst van 18 februari 
verkoop houden van die gemaakte producten. 
Tussen kerkdienst en opening fototentoonstelling 
kunt u de producten van de activiteitengroep 
bekijken en kopen 
U kunt daarna wat langer blijven om de foto’s van 
Lilianne Voet te bekijken.. 

Het zal u niet verbazen dat er winterspullen bij zijn 
en die komen deze dagen goed van pas! 
De opbrengst is bedoeld voor het goede doel: de 
diaconie én voor het in stand houden van onze 

eigen kerk. 
 
 
 
Foto expositie in de Veertigdagentijd 
Van 18 februari tot en met 1 april zal er in de Eshof 
een foto expositie te zien zijn, gemaakt door 
Lilianne Vloet. Lilianne fotografeerde een serie 
foto’s van vijf vrouwen die alle vijf iets hebben met 
geloof in een God. Eén van hen was haar 

schoonmoeder Elly Stomphorst, een andere Ellie 
Boot. Bij de fototentoonstelling hoort een boek, ‘Oh 
mijn God’, dat in het najaar van 2017 is 
uitgekomen. 
Aansluitend aan de kerkdienst van 18 februari, om 
ongeveer 11.30 uur, zal Lilianne de 

fototentoonstelling met een film en een persoonlijk 

verhaal openen. Iedereen is van harte welkom. 
 
Wijnreis door de Bijbel 
Deze avond ontdekken we welke rol wijn in de 
bijbel heeft. Klazien Vermeer (registervinoloog) en 
Annemarie Hubers (HBO Theologie) nemen ons 
mee op een wijnreis door de bijbel. 

Aan de hand van diverse bijbelverhalen proeven 
we wijnen uit de herkomstgebieden die centraal 
staan. Diverse vragen op gebied van wijn en de 
bijbel komen aan de orde. 
Zo zullen we ontdekken welke symbolische 
betekenis wijn in de bijbel heeft en of er in de 
hemel wijn gedronken wordt. Daarnaast leert u 
ook het proeven van wijn en het verschil qua 
wijnstijlen. 
De workshop gaat door bij 18 deelnemers. U kunt 
zich aanmelden bij Ed van Campen of via 
vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com  
Kosten: 12.50 euro per deelnemer. 
 
De film in het Filmcafé op 21 maart vervalt.   

De  film over Katharina Luther is helaas niet 
beschikbaar met Nederlandse ondertiteling. Met de 
bibliotheek is overleg over een andere datum en 
een andere film. We houden u op de hoogte via 
het kerkblad, de website en de zondagbrief in de 
Eshof 
 

Vrijdag 23 maart om 20.00u is er in “de Stuw” 
een informatieve avond met beelden op groot 
scherm over de Mattheus Passie, van Johann 
Sebastian Bach. Informatie via evanlent@ziggo.nl , 
per post naar Jan Lubbertsenlaan 3, 3871 XG 
Hoevelaken of 06-30589197 / 033-2538661    
  

Agenda 
di.20 feb. 19.15u Catechisatie, de Eshof  
wo.21 feb. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
wo.21 feb. 20.00u Diaconie, de Eshof  
do.22 feb. 20.00u Wijnreis door de Bijbel, de Eshof 
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