
 
Zondag 4 maart 2018 

 derde van de veertig dagen 

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: Exodus 20,1-17 
 
Lied: “Uw woord omvat mijn leven”:lied 119a 
 
Evangelielezing: Romeinen 7,14-25  
 

Acclamatie: lied 139c, antifoon B 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Lied:”Hij die gesproken heeft een woord dat gáát” 
lied 362 

 
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:”Van grond en vuur zult Gij ons maken” 
lied 773 staande 
 
Zegen 

allen (lied 431b) 

 
 

 Zondagsbrief 4 maart 2018  
Voorganger: Bernadette van Dijk. straatpastor 
Organist: Dinie Jager 
Ouderling: Jan Beitler, Mart Geelhoed 
Diaken: Quirina Schipper  
Lector: Dineke Schreiber 
Zondagskind: Linde Beukers  
Kinderdienst: Vera Vizee 
Oppas: Linda Borgdorff, Emma Carter 
Koster: Jaap van Ginkel 
Welkom: Coralien Toom  
Koffie: Jeannette van Driel, Eef van der Hoorn  

   Geluid: Jan van de Kuilen 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie 40 dagen tijd 
De tweede collecte is voor Jeugd- en jongerenwerk  
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda.  

 
Bij de eerste collecte:  
Kerk in Actie: Positie van vrouwen in Oeganda 
In de Oegandese samenleving nemen vrouwen meestal 
een ondergeschikte positie in. De zorg voor de kinderen, 
voor hun man, het gezinsinkomen en de huishouding, 
alles rust op de schouders van de vrouw. Daarbij zijn zij 
vaak slachtoffer van huiselijk geweld. Al bij de oprichting 
van Mothers’ Union was het hun droom dat vrouwen een 
prominentere rol zouden krijgen in samenleving én in de 
kerk. Mothers’ Union brengt vrouwen met elkaar in 
contact en maakt hen bewust van hun belangrijke rol 
als, vrouw, als moeder, en als lid van de kerk. Steunt u 
Mothers’ Union ook? 
Kaarten 
Er is een kaart voor Annie Maaskant (Sportweg 9) 
Zij kan de kerkdienst niet meer volgen en daarom laten 
we haar via deze kaart weten dat we haar niet vergeten 
zijn 
De tweede kaart gaat naar Margreet Mijnten en Arjen 
van Drunen. (Laan van Vollenhove 2251 3706HB Zeist) 
Margreet kan niet verder behandeld worden en bij 
thuiskomst is zij ten huwelijk gevraagd door Arjen.  
Donderdagmiddag vond thuis de huwelijksvoltrekking 
plaats.  De tekst op de kaart is:  
“Maar het allerbelangrijkste is de liefde”  
Wij tekenen de kaart als teken van verbondenheid. 

 
 

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! 
 

 



 Ruim de kast eens op 
…en breng armbanden, kettingen, kralen, sjaals, 
snuisterijen, borduursels of leuke keukenspulletjes, die 
een vergeten leven lijden, bij ons, zodat wij er in de 
Eshof en straks op de rommelmarkt of op Koningsdag 
een leuke snuffelkraam mee vol te kunnen hangen! Die 
mooie dingen kunt u dan weer kopen en zo krijgen zij 
een nieuw leven bij een nieuwe blije eigenaar. U zult 
versteld staan van de mooie dingen er nu al binnen zijn 
gekomen en die u voor gemiddeld €2,00 kunt kopen. De 
opbrengst is voor ons diaconale jongerenproject. 
De eerste snuffelkraam is op 22 april in de Eshof 
aansluitend aan de kerkdienst voor en door de 
Oegandagroep. 
Spulletjes brengen bij Willemien van Putten, Elzenlaan 
40, telefoon 2580950 of bij Ineke Aukema, Julianalaan 
74, telefoon 2535862.  
Het team: Jantien Fontein, Eef van den Hoorn, Ineke 
Aukema en Willemien van Putten 

 
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. 

 
Agenda 
ma.5 mrt.19.30 Wijkteam 4, Stoutenburgerlaan 4C 
di. 6 mrt.19.15u.Catechisatie, de Eshof 
wo.7 mrt.20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
do.8 mrt. 20.00u Kerkenraad, de Eshof 
do.8 mrt.20.00u Voorbereiding Kloosterweekend, 
Clarissen in Megen, de Eshof 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


