
 
Zondag 25 februari 2018 

 tweede 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 

 
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; Verzameld 
Liedboek p.503) 
 

 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) 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 

de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het Eerste Testament: 1 Koningen 19,9-
18 
 
Lied: “Uit uw verborgenheid”: lied 500,4 
 
Evangelielezing: Marcus 9,2-10 

 
Acclamatie: “Uit uw verborgenheid”: lied 500,5 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 

Lied: “Gij gaat voorbij” (t. Willem Barnard, m. Tom 
Löwenthal; Zangen van zoeken en zien 184) 
 
 

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. 
 
Slotlied: “Het waren tien geboden”: lied 540
 staande 
Zegen 
 
allen (lied 431b) 

 
 

Op zondag 11 maart vieren we ‘zondag 
laetare’: verheug je! Niet alleen de kerkdienst 

zal feestelijk zijn, ook de workshops en de 
lunch die erop volgen. Er zal een flinke keuze 
aan workshops zijn. Elk wijst op eigen manier 
vooruit naar het Paasfeest. Het doel: samen 

op weg zijn naar Pasen. 
Doe je mee…? Schrijf je in! 

Dat kan zowel via de borden in de hal als via 
het inschrijfformulier dat je bij de liturgie hebt 

ontvangen. 
We hopen op een feestelijk en gezellig 

samenzijn! 
 

  Zondagsbrief 25 februari 2018  
Voorganger: ds Ellie Boot  
Organist: Simon Drost 
Ouderling: Mart Geelhoed, José van Dasselaar 
Diaken: William Bouw  
Lector: Vera Lubbers 
Zondagskind: Lisa Bouw  
Kinderdienst: Bianca van den Burg 
Oppas: Yvonne de Gier 
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Welkom: Willemien Schuurman Hess 
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Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie 40 dagen tijd; de 
tweede collecte is voor de eredienst. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte:  
Boerin zijn in Noord-Oeganda is niet makkelijk. Oorlog 
verdreef mensen van hun velden en door 
klimaatverandering mislukken oogsten steeds vaker. De 
Kerk van Oeganda geeft landbouwvoorlichting en brengt 
boerinnen en boeren samen in boerenorganisaties, zodat 
ze samen een betere prijs kunnen vragen voor 
producten. Boerenorganisaties vormen tegelijk een 
spaargroep. Iedereen legt geld in en om de beurt kan 
iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere 
(landbouw-)investering. Ook worden via 
boerenorganisaties bomen geplant en zuinigere oventjes 
geproduceerd en verspreid. Zo wordt eten bereiden 
minder belastend voor het milieu. Van harte aanbevolen. 
 
Kaarten 



De eerste kaart is voor Cees de Vries. Vrijdag heeft hij 
de eerste van vier chemokuren gekregen tegen 
alvleesklierkanker. 
De tweede kaart gaat naar Mieke Post-Koeslag. Zij heeft 
donderdag een hoornvliestransplantatie gekregen; 
hopelijk zorgt deze operatie voor verbetering. 
De derde kaart gaat naar Fredo Lubbers. Hij had 
hartritmestoornis met een hartslag van 300 slagen. 
Gelukkig is dat nu 
weer goed, maar er moet veel gerust worden. 
Een vierde kaart is bestemd voor Margreet Mijnten, een 
van de zangeressen van FREE. De afgelopen week heeft 
ze te horen gekregen dat er voor haar geen behandeling 
meer mogelijk is. Ze is, nu er niets meer voor haar 
gedaan kan worden, uit het ziekenhuis ontslagen en zal 
hopelijk thuis goede palliatieve zorg kunnen krijgen. 
 
Taartenactie  
Voor uw speciale gelegenheid bakken wij de lekkerste 
taarten, zowel appeltaart, chocoladetaart, 
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? U kunt uw bestelling 
mailen naar queenofpeace.deeshof@gmail.com. 
  
Agenda 
ma.26 feb. Wijkteam 2, Grasmaat 4 
wo. 28 feb. 13.30u Activiteitengroep,de Eshof  
wo.28 feb. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
wo.28 feb. 20.00u College van Kerkrentmeesters De 
Eshof 
 

  

 

 

 


