
 
Zondag 17 maart 2019 

 tweede van de veertigdagentijd  
thema: 

spreken en zwijgen 
 

Muzieknotaties mogen niet op internet worden gezet. Wilt 
u een liturgie ontvangen met de muzieknotaties erin van 

de liederen die niet in het liedboek staan, stuurt u dan een 
mail aan nel.stoffelsen@kpnmail.nl. 

 
Bij de ingang wordt u welkom geheten door Anne 
Doornekamp, Nienke van Doorn, Fay van Veelen en 
Coralien Toom. 
 
Pianomuziek 
 
Intro: kinderen uit groep 1, 2 en 3 komen binnen met 
bloemen terwijl ze zingen ‘Ik heb een mooie 
bloemenmand’ (eind 19de eeuw); als het lied één keer 
gezongen is, herhalen we het met z’n allen 
 
De bloemen worden bij elkaar in een vaas op de tafel 
gezet en de kinderen mogen gaan zitten. 
 
 allen gaan staan 
Groet en drempelgebed 
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 Goede God, 
 U hebt ons uitgenodigd 
 om in uw huis te komen. 
allen Wees bij ons 
 met uw licht en uw liefde, 
vg en laat ons weten dat U er bent, 
 vandaag en alle dagen van ons leven. 
allen Amen. 
 
Openingslied: ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’: lied 218 
(t. Gert Landman, vrij naar M.G. Schneider, m. Martin G. 
Schneider) 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed (door Sarah van der Geer), gezongen en 
gesproken 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Inleiding op het thema en lied: ‘Spreken en zwijgen’  
(t. Marian van Gog, m. Gerard van Amstel) 

Lezing uit het evangelie: Lucas 9,28-36 
(Bijbel in gewone taal) (door Sjoerd van de Kamp) 
 
28Ongeveer acht dagen later ging Jezus een berg op om te 
bidden. Hij nam Petrus, Johannes en Jakobus mee. 
29Terwijl Jezus aan het bidden was, veranderde zijn 
gezicht. En zijn kleren werden stralend wit. 30-31Opeens 
stonden er twee mannen bij hem met een hemelse glans 
over zich heen. Het waren Mozes en Elia. Ze spraken met 
Jezus over de dingen die in Jeruzalem zouden gaan 
gebeuren. 
 
32Intussen waren Petrus en de twee andere leerlingen in 
slaap gevallen. Toen ze wakker werden, zagen ze de 
hemelse glans van Jezus. En ze zagen ook de twee 
mannen die bij hem stonden. 33Toen Mozes en Elia weg 
wilden gaan, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het komt 
goed uit dat wij hier zijn! We zullen drie hutten maken: 
één voor u, één voor Mozes, en één voor Elia.’ Maar 
Petrus had er niets van begrepen. 
34Op dat moment kwam er een wolk boven hen. Mozes, 
Elia en Jezus verdwenen in de wolk, en de leerlingen 
werden bang. 35Toen klonk uit de wolk Gods stem, die zei: 
‘Dit is mijn Zoon. Ik heb hem uitgekozen. Luister naar 
hem.’ 
36Nadat God gesproken had, was Jezus weer alleen. De 
leerlingen vertelden in die tijd aan niemand wat ze gezien 
hadden. 
 
Lied: ‘Wij bidden om een nieuw begin’ 
(Veertigdagenlied; Kind op Zondag 87-4) 
 
Enkele gedachten bij het thema en de lezing 
 
Lied: ‘Mijn God is zo g-o-e-d’ 
(https://www.youtube.com/watch?v=IYz5PjwzXE4) 
 
Gedicht (uit Trefwoord): ‘Geen woorden voor…’ 
(door Iris Doornekamp en Linde Beukers) 
 
Lied: ‘Door de wereld gaat een woord’ 
(t. Jan Wit, m. ‘Hatikwa’) 
 
Verhaal bij het thema spreken en zwijgen: ‘Ga je mee, 
Kleine Beer?’ (Martin Firth en Barbara Waddell) door 
Rianne van Dijkhuizen 
 
Lied: ‘Wij gaan op weg met een lied van verlangen’  
(t. Hanneke Klinkert/Gerard van Midden, m. Gerard van 
Amstel) 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven door Anne en  Fay. Intussen 
luisteren we naar ‘Hendrik Haan’ 
(https://www.youtube.com/watch?v=D9kIgBl7IJk) 

 
Dag mevrouw Vervoort, 



hebt u ‘t al gehoord? 
Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan 
heeft de kraan open laten staan! 
Uren, uren stond ‘ie open. 
Heel de keuken is onder gelopen. 
Denkt u toch eens even, 
‘t zeil was net gewreven!  
 
Dag mevrouw Van Dore, 
moet u toch ‘ns hore: 
Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan 
heeft de kraan open laten staan! 
Zeven dagen stond ‘ie open. 
Heel het huis is onder gelopen. 
Denkt u toch eens even, 
alle meubels dreven! 
 
Dag mevrouw Van Wal, 
weet u ‘t nieuwtje al? 
Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan 
heeft de kraan open laten staan! 
Zeven weken stond ‘ie open. 
Heel de straat is onder gelopen. 
Denkt u toch eens even, 
alle auto’s dreven! 
 
Dag mevrouw Van Kamp, 
weet u ‘t van de ramp? 
Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan 
heeft de kraan open laten staan! 
Zeven maanden stond ‘ie open. 
Heel de stad is onder gelopen. 
Denkt u toch eens even, 
niemand meer in leven! (Allemaal verzopen.) 
 
Kijk, wie komt daar aan? 
Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan! 
Hendrik, hoe is ‘t gegaan? 
Had je de kraan open laten staan? 
“O”, zei Hendrik, “‘t was maar even, 
‘t hele verhaal is overdreven! 
De keukenmat een tikkie nat, 
onverwijld opgedweild, 
zo gebeurd, zo gedaan,” 
zei Hendrik Haan. 
 
Alle dames gingen vlug 
teleurgesteld naar huis terug… 

 
Voorbeden (door Pien Feiken, Emma van Dommele en Ties 
Bouw); stil gebed; Onze Vader (lied 1006): 
(Intussen komen de kinderen uit de oppas in ons midden) 
 
Een andere vredegroet 
 
Zegen (allen gaan staan) 
 

Lied als beaming van de zegen: lied 423, ‘Nu wij uiteen 
gaan…’ (t. Sytze de Vries, m. Christiaan Winter) 
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Voorganger: Ds. Ellie Boot i.s.m. Rianne Dijkhuizen 
(docent op De Spreng) 
Pianist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Diana Kneppers-Doornekamp 
2e ambtsdrager: William Bouw 
Zondagskind: Anne Doornekamp 
Jeugdliturgen: kinderen van de basisscholen in 
Hoevelaken 
Koster: André Lekkerkerker  
Welkom: Coralien Toom 
Geluid: Arjan de Vries 
Beamer: Maarten Kneppers-Doornekamp 
Oppas: Yvonne de Gier en Sanneke Beukers  
Koffiedienst: Lies Lekkerkerker en Wil de Meij 
 

Woorden bij de verbeelding: 
 

God is altijd verpakt, 
in dit verhaal in een wolk. 

Zo gaat dat heel vaak, 
nu nog eigenlijk. 

 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie en de tweede voor 
Muziek en Liturgie.  De kinderen mogen hun bijdrage 
doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Verlaat de gevangenis … en dan? 
Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Een 
unieke kans, met grote uitdagingen. Want hoe vind je 
werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, 
hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Via 
organisaties als Gevangenzorg Nederland begeleidt Kerk 
in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder 
criminaliteit. Al in de gevangenis bereiden gevangenen 
zich via gesprekken en cursussen voor op het nemen van 
verantwoordelijkheid, het zoeken naar werk en het 
werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de 
gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun 
naasten bij de re-integratie. Collecteert u mee? 
 
Kaart 
We tekenen vandaag een kaart voor de docenten en 
kinderen van De Spreng. In de klas van Rianne Dijkhuizen 
is één van de kinderen ernstig ziek (Willem) en zijn ook 
twee vaders heel ernstig ziek. De goede wensen op de 
kaart zijn voor ieder die met ziekte en onzekerheid in het 
leven te maken heeft.  
 
Welkom 



In de ontmoetingsruimte staan mensen met een badge 
“Welkom ”naast de koffietafel. 
Bent u nieuw, aarzel dan niet om onder het genot van een 
kopje koffie of thee even kennis te maken. 
 
Willempje Vreekamp-Geurtsen overleden 
Op woensdag 13 april overleed Wil Vreekamp op haar 
kamer in woonzorgcentrum Sint Jozef in Hooglanderveen. 
Ze is 94 jaar oud geworden. Morgen, maandag 18 maart, 
zal om 13.00 uur de afscheidsdienst zijn in de kleine aula 
van begraafplaats Rusthof in Leusden (bij het 
crematorium). 
We zullen haar gedenken in de kerkdienst van 24 maart. 
In diezelfde kerkdienst zal ook Hans de Vries herdacht 
worden. 
 
Het kleurrijke leven van Augustinus 
Op dinsdag 19 maart zal classica Ingrid van Neer-Bruggink 
in het Witte Kerkje te Huis ter Heide vertellen over het 
boeiende leven van de kerkvader Augustinus. De 
presentatie belicht het leven van Augustinus aan de hand 
van citaten uit de Confessiones en de indrukwekkende 
15e-eeuwse frescocylus, een ‘stripverhaal over 
Augustinus’ geschilderd door Gozzoli. 
De scherpzinnige jonge Augustinus wilde niet zomaar 
geloven maar eerst bewijzen zien dat het christelijk geloof 
het beste was. Jarenlang zocht hij zoals Griekse filosofen 
naar de echte kennis, waarheid, geluk. Pas op zijn 32e, 
inmiddels intellectueel overtuigd, liet hij zich dopen. 
Daarna groeide hij uit tot de belangrijkste kerkvader van 
het westerse christendom. In deze diapresentatie ligt de 
nadruk op de bekering tot het christendom en de 
betekenis van Augustinus. 
De avond is vrij toegankelijk en begint om 20.00 uur. 
Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor koffie en thee. Een 
vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten wordt 
gevraagd. Er is voldoende parkeergelegenheid bij het 
Witte Kerkje. Van harte uitgenodigd! 
 
Vrijwilligersavond  
Vrijdag 22 maart is om 20:00 uur in de Eshof de 
voorstelling ‘De stem van Zand’ te zien. 
Het verhaal van Izaäk en Rebekka: Izaäk en Rebekka zijn 
oud. Elke ochtend begint met aankleden. Flarden van 
herinneringen en emoties komen bij Izaäk op en Rebecca 
rijgt ze tot het verhaal van hun leven. In een voorstelling 
met vertelling, liedjes, muziek en spel laten David Gast en 
Joyce Schoon, Izaäk en Rebekka tot leven komen en 
worden hun vragen en emoties herkenbaar voor mensen 
van nu. 
Bij de voorstelling worden headsets gebruikt en is het 
geluid te volgen via de ringleiding. 
Alle vrijwilligers hebben een uitnodiging ontvangen. U nog 
niet? Neem dan even contact op met Lieske Duim-
0644296945. 
Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom! Zij 
betalen 5 euro bij binnenkomst. 
 

Samen op weg naar Pasen 
Zondag 31 maart 11:40 – 14:35 uur, de Eshof en het 
Pauluscentrum 
Over twee weken, op 31 maart is het ‘zondag laetare’: 
verheug je! naar Jesaja 66,10: “Verheug je, Jeruzalem!” 
We kijken vooruit naar het paasfeest. Even licht het paars 
van de Veertigdagentijd op en wordt roze. 
We vieren deze zondag gezamenlijk als 
Paulusgemeenschap en Eshofgemeente, dubbel feest 
dus. En na afloop van kerkdienst en koffie maken we er 
een driedubbel feest van. Er zullen verschillende 
workshops zijn in de beide kerkgebouwen en tussendoor 
eten we samen een boterham. 
Het volledige programma is bekend. Kijk voor meer info 
over de workshops in de hal op de posters en de 
infoborden. Voeg je naam toe op de borden of geef je op 
per e-mail bij Diana Kneppers-Doornekamp: 
dkneppersdoornekamp@kpnmail.nl Wees welkom! 
 
Ook vlogger worden? 
Als je tiener bent, ben jij vorig jaar rond Pasen misschien 
ook met verfbussen aan het spuiten geweest tijdens de 
workshop graffiti. Op zondag 31 maart gaan we een 
nieuwe uitdaging met je aan: VLOGGEN. 
Oké, je zult niet meteen zoveel volgers hebben als Milan 
en Enzo Knol, Dylan Haegens of Monica Geuze, maar ook 
zíj zijn eens begonnen met hun eerste filmpje. Dat ga jij 
ook doen. Tijdens de workshop Vloggen in de Eshof ga jij 
een mooie video maken. Een filmpje waar je mee scoort 
bij je vrienden en vriendinnen. Samen met Ben, Feije en 
Maarten ga jij jouw verhaal met je eigen telefoon strak in 
beeld brengen. De bedoeling is dat je naar huis gaat met 
een puike video.  
Vanaf 12.30 uur ben je welkom in de Eshof. Vandaaruit 
gaan we naar de Pauluskerk, daar is de workshop. Neem 
je telefoon mee en zorg dat je genoeg ruimte op je 
telefoon hebt (1 gigabite zou fijn zijn). Natuurlijk ga je je 
video bewerken. Wij gebruiken tijdens de workshop 
iMovie (iPhone) en de gratis versie van Kinemaster. 
Misschien goed die alvast te downloaden. Werk je al met 
een eigen bewerkingsapp? Ook goed. 
De workshop duurt tot ongeveer 14.30 uur. Hij is voor 
alle jongeren van 12 tot 17. Hij is gratis en voor lunch 
wordt gezorgd. Geef je op bij Feije of bij Maarten via de 
e-mailadressen hieronder. Doe het snel, want vol is vol! 
We hebben maar tien plaatsen. 
Maarten, Feije en Ben - feijeduim@kpnmail.nl, 
maarten.kneppers@gmail.com 
 
Buxus / Ilex gezocht 
Voor de workshop ‘groen’ op zondag 31 maart zoekt Vera 
de Boer takken ilex en buxus. Bij wie mag ze die struiken 
komen snoeien? (Tel. Vera 2536036, e-mail 
veradeboer5@gmail.com) 
 
Gemeente-uitje 
Op donderdag 11 april wordt weer het jaarlijkse 
gemeente-uitje georganiseerd.  
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Vertrek is om 8.30 uur vanaf de Eshof richting Staphorst 
voor een reis terug in de tijd.  
Het verleden en heden van dit stadje wordt onder de loep 
genomen aan de hand van een gevarieerd programma. De 
programma-onderdelen worden onderbroken door koffie 
en een goed verzorgde lunch. De dag wordt afgesloten 
met een hapje en een drankje in de Eshof. Opgeven kan 
nog bij Trix Kalksma (033 2534145) of Annie Hanse (033-
2535288). Kijk voor meer informatie in de Rondom van 
februari.  
 
De Eshof rommelmarkt  
De jaarlijkse rommelmarkt vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 25 mei van 09.00 tot 12.00. 
Op 23 en 24 mei is er tussen 18.00 en 20.00 de 
gelegenheid om uw spullen bij ons te komen brengen.  
Als u veel spullen heeft of nu al uw spullen kwijt wilt, 
neem dan contact op met de organisatie. 
Rommelmarktdeeshof@gmail.com. Tel. 0614575347. 
  
Agenda 
ma. 18 maart, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof 
ma. 18 maart, 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 18 maart, 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 
ma. 18 maart,, 20.00 uur: Wijkteam 2, Ridderspoor 12 
wo. 20 maart, 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
wo. 20 maart, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 21 maart, 20.00 uur: Moderamen, de Eshof 
vr. 22 maart, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, 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. 
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