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Zondag 14 oktober 2018 

 vierde van de herfst 

 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren 
we naar muziek. 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
vg Gij wacht op ons 
 totdat wij opengaan voor U. 
allen Wij wachten op uw woord 
 dat ons ontvankelijk maakt. 
vg Stem ons af op uw stem, op uw stilte, 
allen spreek ons uw Zoon tegemoet, 
 Jezus, het woord van uw vrede. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Hier ben ik, ik ben gekomen’ (t. Jantine 
Dijkstra, m. Dirk Zwart) 1 cantorij, 2 + 3 allen 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met: 
(lied 301a; m. orthodox; Na de eerste bede Kyrie 
eleison, na de tweede Christe eleison, na de derde Kyrie 
eleison) 
 
Gloria: ‘Looft de Heer, al wat gemaakt is’ (t. Huub 
Oosterhuis, m. ‘Nu dyn leven is gedreven’; Verzameld 
Liedboek p. 155) cantorij: 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de Torah: Deuteronomium 15,1-11 
 
Gezongen evangelielezing (Marcus 10,17-22): ‘De rijke 
kwam tot Jezus’ (t. Muus Jacobse, m. Jaap Geraedts; 
Liedboek voor de kerken gezang 59) 
Coupletten door de cantorij, refrein allen 
 
Vervolg evangelielezing: Marcus 10,23-31 
 
Acclamatie: ‘Heer, wij zijn droef te moede…’ 
 

Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘De tafel der armen’ (t. Huub Oosterhuis, m. 
Antoine Oomen) 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
In gedachtenis: Jan de Boer 
13-09-1932 – 06-10-2018 
 
Voorbeden, ingeleid en besloten door ‘Blinde ogen 
verlicht ze’ (t. Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal) 
 
allen Onze Vader, die in de hemel zijt 

uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
Slotlied: ‘Tijd van leven’ (t. Huub Oosterhuis, m. Henri 
Heuvelmans; lied 845) staande 
Intussen komen de kinderen uit de oppas in ons midden. 
 
Zegen: ‘Irish Blessing’ (door cantorij), gevolgd door 
gesproken Nederlandse vertaling: 
 
Moge de weg voor je opengaan 
moge de wind in de rug je gang lichter maken 
moge de zon warm schijnen op je gezicht 
moge de regen zacht op je velden vallen 
en totdat wij elkaar weer zullen ontmoeten 
moge de Ene je bewaren 
in de palm van zijn hand. Amen. 
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Welkom: Ad en Nia Ritmeester 
Geluid: Fokke van der Veer 
Kinderdienst: Anja Bouw 
Oppas: Tessa en Fay van Veelen en Sanneke Beukers 
Koffiedienst: Dinie Beitler en Tonny van Rootselaar 
 
Collectes 
De eerste collecte is voor de Noodhulpactie Sulawesi en 
de tweede voor de Eredienst 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Noodhulpactie Sulawesi 
De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland 
Sulawesi hebben meer dan 2.000 mensen het leven 
gekost. Meer dan 5.000 mensen worden nog vermist. 
Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun 
van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste 
noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte 
termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en 
medische hulp. Kees de Jong die namens Kerk in Actie is 
uitgezonden naar Indonesië en lesgeeft op een 
theologische universiteit laat weten dat de kerkleiders 
hevig geschokt zijn: "In de afgelopen week kwam het 
bericht binnen dat 160 leerlingen die aan de kust een 
bijbelkamp hadden in een modderstroom terecht zijn 
gekomen. Slechts 40 hebben dat overleefd." 
Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig! Dank u 
wel voor uw steun! 
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Ada de Bruijn. Ze gaat zeer 
binnenkort verhuizen naar Zorgerf Buiten-Verblijf in 
Putten. Met de kaart wensen we haar toe dat ze zich 
snel thuis zal voelen op haar nieuwe woonplek. 
Een tweede kaart is voor Tineke Bouman. Ze is eind 
september naar gevallen en heeft een heup gebroken. 
We wensen haar voorspoedig herstel toe. 
 
Bloemen 
Er zijn twee boeketten vandaag. Met het eerste 
feliciteren we Kees en Greet Bonestroo-van den Heuvel, 
met hun 40-jarig huwelijk op 20 oktober.  
Het tweede boeket gaat naar Greet de Vries, die op 15 
oktober start met een reeks chemobehandelingen. We 
wensen haar heel veel sterkte. 

Op adem komen - kennismaken met meditatie 

Op maandag 15 oktober laat Yvonne de Gier 
deelnemers weer kennismaken met een aantal vormen 
van meditatie vanuit de christelijke bronnen. Heb je 
behoefte om even stil te staan en op adem te komen in 
een haastig leven? Kom langs.  Meer info is te vinden in 
de brochure V&T of op de website. De avonden zijn in 
de Dagkapel van het Pauluscentrum. 
 

Maria en Mariaverering 

Wilt u meer weten over de Mariaverering binnen de 
katholieke kerk en hoe die zo tot stand is gekomen, 
kom dan op donderdag 18 oktober naar de Eshof. 
Pater Adri Maat stelt dan vragen aan de orde, zoals: 
Verduistert de aandacht voor Maria niet het zicht op 
God? Zijn er niet teveel Mariafeesten of kerken 
toegewijd aan de Madonna? Hoe zit dat met de 
bedevaarten naar Lourdes, Fatima en Kevelaer enz? 
Wat vindt een goede protestant van de Mariaverering?  
Veel vragen en hopelijk ook wat antwoorden. 
 
De Bijbel nu anders gelezen 
Wat is ervoor nodig om de Bijbel weer tot een 
betekenisgevend boek te maken voor de tijd van 
vandaag? Op woensdag 17 oktober (om 20.00 uur in de 
Vredeskerk, Nijkerk) doet Ad van Nieuwpoort een 
poging het stof van de Bijbel af te blazen en terug te 
keren tot de oorspronkelijke Bijbelse verhalen. Wie 
teruggaat naar de Hebreeuwse Bijbel zal al snel 
ontdekken dat die verhalen razend actueel zijn voor 
onze tijd.  Entree € 4,-.  
 
Afwezigheid 
Van 15 tot en met 22 oktober is Ellie Boot een week 
met vakantie. Predikantsassistent Nel Stoffelsen heeft 
de gegevens van Peter Breure, die deze week stand-by 
zal zijn voor pastorale noodsituaties. Haar gegevens: e-
mail nel.stoffelsen@kpnmail.nl, tel. 033 2582003 of 06 
25316748. 
 
Agenda 
ma. 15 oktober, 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 15 oktober, 20.00 uur: Wijkteam 8, Domstraat 2A, 
Nijkerkerveen 
ma. 15 oktober, 20.00 uur: Op adem komen – 
kennismaken met meditatie, Dagkapel Pauluscentrum 
wo. 17 oktober, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 18 oktober, 20.00 uur: Diaconie, de Eshof 
do. 18 oktober, 20.00 uur: Maria en Mariaverering, de 
Eshof 
vrij. 19 oktober, 19.00 uur: Repetitie tienermusical, de 
Eshof 
 
Verdere informatie over de Eshof: 
Zie www.pgdeeshof.nl. Via www.kerkdienstgemist.nl 
zijn de kerkdiensten te beluisteren en te downloaden, 
zowel gelijktijdig als na afloop. 

 


