
 
Zondag 8 april 2018 

  Tweede zondag van Pasen 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren we 
naar muziek.  
 allen gaan staan 
Groet: (Openbaring 1, 8 en 4-5) 

God, de Heer zegt: 
‘Ik ben de alfa en de omega,  
Ik ben het die is, die was  
en die komt, de Almachtige.’ 
Genade zij u en vrede  
van Hem die is, die was  
en die komt,  
en van de zeven geesten voor zijn troon,  
en van Jezus Christus,  
de betrouwbare getuige,  
de eerstgeborene van de doden,  
de heerser over de vorsten van de aarde. 

 
Aanvangslied: lied 513; alle verzen    
(God heeft het eerste woord) 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke strofe wordt besloten met: 
(Jan Pasveer; lied 367d) 
 
(Openbaring 1, 5-6) 

Aan Hem die ons liefheeft  
en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn 
bloed,  
Die een koninkrijk uit ons gevormd heeft  
en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn 
Vader – aan Hem komt de eer toe  
en de macht,  tot in eeuwigheid. 
 

Gloria: lied 617 vers 1, 2 en 3  
(De Heer is waarlijk opgestaan) 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel. 
Gesprek met de kinderen. Daarna krijgen ze het licht mee 
en mogen naar de kinderdienst gaan. 
 
Schriftlezing: Openbaring 1, 10-19 

Lied 617 vers 4-7 en 13-19 
in wisselzang: 
waar niets bij staat: allen 
Maria, vrouwen: vrouwen en meisjes 
Engel: mannen en jongens 
 
Schriftlezing: Lucas 24, 10-35 en Openbaring 1, 3 
 
Psalm 22 vers 1 en 5  
(Mijn God, mijn God waarom verlaat Gij mij) 
 
Overweging 
 
Lied: A.F. Troost, zingende gezegend nr 289, wijs psalm 
119 
 
1.Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt 
en mij gestreeld als zuidenwind de bomen. 
Zijn liefde heeft mijn luiken losgemaakt 
zodat er volop licht kan binnenstromen; 
Hij roept mij zacht en zo ben ik ontwaakt 
en zie verbaasd wat mij is overkomen. 
 
2.Nog nooit heb ik zo’n zoete vrucht gesmaakt –  
vrede en vreugde bleven diepe dromen; 
God heeft de wereld als een boek gemaakt, 
maar nooit had ik dat boek ter hand genomen 
wanneer Hij mij niet zelf had aangeraakt –  
zijn licht doet al mijn knoppen openkomen. 
 
4.Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt, 
ik voel zijn adem strelend langs mij strijken. 
Zomer van God, hebt gij bij mij gewaakt, 
doet gij de lange winter van mij wijken? 
Nu pas, nu gij mijn vensters openmaakt, 
kan mij de hemel werkelijk bereiken ! 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, telkens besloten met 
‘Kom, hoor ons verlangen’ 
(t. Sieds Prins, m. Tom Löwenthal) 
 
Stil gebed; Onze Vader: 
allen Onze Vader… 
 
Slotlied: lied 800 vers 1, 3 en 4  
(Wat zou ik zonder U geweest zijn) 

 
Intussen komen de kinderen uit de oppas terug in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
allen: lied 431b 

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 
 



 
 

 
Zondagsbrief 8 april  2018 

 
Voorganger: drs Roel van Riezen 
Organist: Skip van Rooy 
Ouderlingen: Jan Vogel en Hannah Wicherink 
Diaken: Henry Westein 
Zondagskind: Emma van Dommele 
Lector: Pim van Tent 
Koster: Jaap van Ginkel 
Welkom: Coralien Toom 
Geluid: Arjan de Vries 
Kinderdienst: Anneke Waslander 
Oppas: Anja Bouw en Liselotte Waslander 
Koffiedienst: Chris Timmerman en Frans Schimmel 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de stichting Voorkom. De 
tweede voor de Eredienst. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Stichting Voorkom 

 
Voorkom! geeft preventieve voorlichting over 
verslavende middelen, met name op scholen. Ook het 
geven van weerbaar-heidstrainingen hoort bij de 
doelstellingen van de stichting.  Verder voorziet de 
stichting in de behoefte aan informatie, advisering, 
hulpverlening en/of ondersteuning van ouders, opvoeders 
en gezinnen op het gebied van (onderlinge) relaties en 
opvoeding naar Bijbelse normen. Stichting 
Voorkom beoogt het algemeen nut en heeft geen 
winstoogmerk.  
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Hans de Vries. We feliciteren 
hem met zijn 66e verjaardag op 12 april. 
 
Bloemen 
De bloemen gaan naar Martie en Rika Doppenberg-van 
Dunschoten. Zij vieren vandaag hun 25-jarig 
huwelijksjubileum. Van harte gefeliciteerd! 
 

Moederdag fotoshoot op 14 april 

 

Een goede fotograaf zet je graag op de foto met een 
prachtige (Volkswagen) kever, op de trekker of bij de 
kalfjes. 
     

                 
 
Kom op 14 april tussen 10.00 en 13.00 uur naar Boerderij  
De Omrand, Zwarte Goorderweg 3, Stoutenburg-Noord. 
Kosten: € 15,00 contant bij aankomst op locatie. 
Meer informatie of direct inschrijven? Stuur een mail 
naar queenofpeace.deeshof@gmail.com 
Bij slecht weer wordt gezocht naar een binnenlocatie!! 
 
Herdenkingsbijeenkomst voor Ken Froland 
Ken Froland was als radiotelefonist in 1945 betrokken bij 
de bevrijding van Hoevelaken, net als zijn collega en 
vriend Walter Strang. Elk jaar rond de sterfdag van Walter 
kwam Ken naar Hoevelaken om de jeugd van groep 8 
over de oorlog te vertellen. Afgelopen zomer overleed hij 
in zijn woonplaats Los Angeles. Om hem te gedenken 
wordt op vrijdag 13 april om 13.30 uur een 
herdenkingsbijeenkomst gehouden in de Eshof. We horen 
wie hij was, we luisteren naar muziek en ten slotte 
verstrooien we een gedeelte van zijn as op het strooiveld 
van Hoevelaken. Ieder die hierbij aanwezig wil zijn, is van 
harte uitgenodigd. 

Op bezoek bij de bioboeren Jonker 

Eshof-leden Hans en Trudy Jonker wonen en werken 
sinds kort op de biologische boerderij 'Veld en Beek’ in 
Doorwerth. Op de boerderij wordt gestreefd naar een 
natuurlijke kringloop. Maar het is ook een boerderij 
waar nog volop geëxperimenteerd wordt en waar het 
hard werken is om die kringloop te realiseren. Zie ook 
www.veldenbeek.nl Op 14 april a.s. tussen 11.00 en 
14.00 uur is er de mogelijkheid de boerderij van Hans 
en Trudy te bezoeken. We krijgen uitleg over het reilen 
en zeilen van het bedrijf en daarna gaan we wandelen 
in het natuurgebied naast de boerderij, de 
uiterwaarden van de rivier de Rijn. Kijk voor meer 
informatie op de website www.pgdeeshof.nl  

 
Agenda 
ma. 9 april-19.30 uur: Commissie V&T, Lindenhof 18 
ma. 9 april-20.00 uur: Evaluatie Bijzondag 11 mrt, Nassaulaan 
64 
di. 10 april-13:30 uur: Activiteitengroep, de Eshof 
wo. 11 april-20.00 uur: College van kerkrentmeester, de Eshof 
wo. 11 april-20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
wo. 11 april-20.00 uur: Wijkteam 5, Klaprooslaan 36 
vri.  13 april-13.30 uur: herdenking Ken Froland, de Eshof 

za. 14 april-11.00 uur: Op bezoek bij de bioboeren Jonker  
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