
 
Zondag 25 maart 2018 

 zesde van de veertig dagen: 
Palmzondag 

 

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 

nel.stoffelsen@kpnmail.nl 

 
Alle kinderen mogen in de kerk gaan zitten en 
maken het begin van de kerkdienst mee. 
 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding 
luisteren we naar muziek. 
      allen gaan staan 
Opening: “Onze hulp in de Naam” (psalm 121,2; 
ove-rige tekst Huub Oosterhuis; Verzameld Liedboek 
p.503) 
 
 allen gaan zitten 
De kinderen mogen palmpaasstokken gaan maken. 
We doen hen uitgeleide met het lied van deze 
Veertigdagentijd: “Ik zal er zijn voor jou” (t. Hanna 
Lam, m. Frits Mehrtens = lied 650) 

 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met lied 301c 
 
Gebedsstilte, die overgaat in het 
Gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 
 
Lezing uit het epistel: Filippenzen 2 : 5-11 
 
Lied: “In den beginne was het woord”: Lied 488, 
1-4 
 
Evangelielezing: Marcus 11: 1-11 
 
Acclamatie: Lied 488, 5 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Lied: “Welkom, welkom, koning Jezus”: Lied 554 
 

gebeden en gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: (lied 368d) 
 
 
Gezongen Onze Vader (orthodox) 
 
De kinderen uit de kinderdienst en de oppas komen 
terug in ons midden en dragen hun 
palmpaasstokken met zich mee. Intussen zingen 

we: 
 
Lied: “Hosanna” 
 
Slotlied: “Alles wat over ons geschreven is”: Lied 
556, 1, 3, 5 staande 
 
Zegen 
 
allen (lied 431b) 

 
 

Zondagsbrief 25 maart 2018 
Voorganger: ds René Rosmolen  
Organist:  Simon Drost 
Ouderlingen: Jan Hofman, Ellen van de Linden 
Diaken: Quirina Schipper 
Lector: Bea de Rijke 
Kinderdienst: Gehele leiding 
Oppas: Jacqueline Berends, Floor Boezeman 
Koster: Frans Schimmel 
Welkom: Robert van Bloemendaal  
Koffie: Anna Brasser, Ed van Campen  
Geluid: Ad Ritmeester  
 
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: Kerk in Actie: Hiv/aids 
en gezondheid 
Meer dan een miljoen mensen in Oeganda zijn 
besmet met hiv. Sinds in 1982 de eerste 
besmetting aan het licht kwam, zijn vooral mensen 
in de leeftijd van 18 tot 40 jaar overleden. 
Oeganda mist hierdoor een groot gedeelte van zijn 
beroepsbevolking. Ook zijn hierdoor meer dan een 
miljoen kinderen wees geworden. Zij worden 
opgevangen door familie of buren. Deze zorg is 
echter zwaar: deze veelal arme gezinnen hebben 
de handen al vol aan hun eigen kroost. 
Grootouders die de zorg hebben over acht tot tien 
kleinkinderen zijn geen uitzondering. Mothers' 
Union geeft voorlichting over het voorkomen van 
en omgaan met hiv/aids. 
  
Kinderdienst 
De leiding van de kinderdienst is bezig e-
mailadressen te verzamelen van 
ouders/grootouders van de kinderen. Zij willen 
graag op die manier de activiteiten van de 
kinderdienst onder de aandacht brengen. Bij de 
uitgang op de tafel ligt een lijst waar de e-
mailadressen kunnen worden ingevuld. 
 
Palmpaasstokken 
Een vraag aan alle kinderen/ouders: willen jullie 
de palmpaasstokken weer inleveren bij de Eshof? 
Alvast dank! 
 
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 
Koningsdag en op de rommelmarkt een leuke 
snuffelkraam mee vol 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 die er nu al 
binnen zijn gekomen en die u voor gemiddeld 
€2,00 kunt kopen. Ook zullen er mooie schilderijen 
te koop zijn, gemaakt door de 
getalenteerde vader van Mieke van Vliet- 
Hogervorst, die hij voor de Oeganda-actie ter 
beschikking heeft gesteld. De opbrengst is voor 
ons eigen diaconale jongeren project. 
De eerste snuffelkraam is op 22 april in de Eshof 
na de kerkdienst voor en door de Oegandagroep. 
De tweede snuffelkraam is op Koningsdag. Daarna 
kunt u ons nog vinden op de rommelmarkt. 
Spulletjes brengen bij Willemien van Putten, 
Elzenlaan 40, telefoon 2580950, e-mail 
willemien@vputten.com of bij Ineke Aukema, 
Julianalaan 74, telefoon 2535862, e-mail 
aukepaul@hotmail.com. 
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, 
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? 
Op de statafel ligt een aanvraagformulier dat u 
kunt mailen naar 
queenofpeace.deeshof@gmail.com of inleveren bij: 
Sandra van Valkengoed, Korenbloemlaan 1. 
 
Agenda 
ma.26 mrt. 20.00u Wijkteam 3, Nassaulaan 64 
wo.28 mrt. 13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
wo.28 mrt. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


