
 
Zondag 29 september 2019 

 Tweede zondag van de herfst 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stil gebed 
 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 Eeuwige God, hier staan wij voor U: 
 als mensen op zoek 
 naar een moment van rust, 
 naar een teken van uw heil. 
allen Zie ons aan zoals wij zijn, 
 vol van onszelf. 
 Neem ons bij de hand en help ons, 
 dat we samen verder gaan 
 op uw weg. Amen. 
 
Openingslied: ‘Komen ooit voeten gevleugeld…’(t. Huub 
Oosterhuis, m. Freylinghausen 1741; Gezangen voor 
Liturgie 484) 
 
 1. Komen ooit voeten gevleugeld 
 mij melden de vrede 
daalt over smeulende aarde 
de dauw van de vrede 
wordt ooit gehoord 
uit mensen-monden dat woord 
wij zullen rusten in vrede 
 
2. Dan zal ik huilen en lachen 
en drinken en slapen; 
dromen van vluchten en doden 
 en huivr’end ontwaken. 
Maar niemand vlucht, 
nergens alarm in de lucht, 
overal vrede geschapen. 
 
3. Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij 
groeten. 
Wie was mijn vijand? 
Ik zal hem in vrede ontmoeten. 
Dan zal ik gaan 
waar nog geen wegen bestaan 
vrede de weg voor mijn voeten.  

                                                   allen gaan zitten 
 

Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met: 
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
 
Om ontferming voor de wereld 
Bidden wij U, God. 
 
Gloria: ‘Gaudeamus hodie’: lied  881 

  
de heilige Schrift 

 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Eerste lezing: 1 Samuël 21, 2-10 
 
Lied: ‘Alles wat adem heeft love de Here’:  
lied 146c: 1, 2 en 3  
 
Evangelielezing: Lucas 16, 19-31 
 
Lied: ‘Beati voi poveri’: lied 734 (alleen het refrein, 4x) 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘God die leven hebt gegeven’: lied 718 

 
gebeden en gaven 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen  
Hoor ons bidden. 

(t. Kees Waaijman, m. Chris Fictoor; 
Zangen van zoeken en zien 278) 

 
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. 

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 
 



Slotlied: ‘Stem die de stenen breekt’: lied 918   

 Staande 
 

Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
allen (431b) 
Amen 

 

 

Zondagsbrief 29 september 2019 
 
Voorganger: ds. Maas Beitler, Castricum 
Organist: Skip van Rooij 
Ouderling van dienst: Jan Beitler  
2e ambtsdrager: Wouda Bakker-Beitler 
Zondagskind: Sara Vizee 
Lector: Wim Kraaikamp 
Koster: Jan Stomphorst 
Welkom: Robert van Bloemendaal 
Geluid: Arjan de Vries 
Kinderdienst: Vera Vizee  
Oppas: Jacqueline Berends en Liselotte Waslander 
Koffiedienst: Pea Heining en Quirina Schipper 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor het Nijkerks Diaconaal Beraad 
en de tweede voor Muziek en Liturgie. De kinderen 
mogen hun bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Nijkerks Diaconaal Beraad 
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een samenwerking 
tussen de verschillende diaconieën van gemeente Nijkerk 
met als doel elkaar te versterken. De opgeleide 
schuldhulpmaatjes hebben wij al een aantal keren 
dankbaar in mogen zetten voor gezinnen in Hoevelaken. 
Ook organiseert het NDB jaarlijks het vakantieproject 
waarbij gezinnen, die om financiële redenen niet op 
vakantie kunnen, geheel verzorgd een week op vakantie 
mogen. Daarnaast deelt het NDB ieder jaar 
verrassingspakketten uit via de voedselbank en 
vluchtelingenwerk. Om deze samenwerking te houden is 
uw bijdrage zeer welkom! 
 
Bloemen 
De bloemen gaan vandaag naar Rie Lensen. Zij bereikt op 
2 oktober de mooie leeftijd van 102 jaar. We feliciteren 
haar daarmee van harte.  
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Henk van den Top. Hij lag in 
het ziekenhuis met ernstige darmproblemen, die hem erg 
veel pijn bezorgen, die met morfine beheersbaar wordt 
gehouden. Hij hoopt dat er voldoende thuiszorg 
gevonden wordt, zodat hij zo gauw mogelijk naar huis 
kan. 

Een tweede kaart is er voor de kinderen van Janny 
Roersen-van Leeuwen, die op 23 september op 97-jarige 
leeftijd is overleden. Zij is op 27 september in familiekring 
begraven. 
Wij wensen de familie sterkte toe. 
 
Reis naar Oeganda 
De groep  van  11 mensen die van 27 september tot en 
met 7 oktober naar de Queen of Peace Highschool in 
Oeganda gaat, houdt tijdens haar verblijf een blog bij op 
Polarsteps. Als je de app op je telefoon downloadt, kun je 
ook via de app de berichten volgen. Dit is de link: 
https://www.polarsteps.com/QueenofPeaceHighschoolAll

4UgandadeEshof/2374426-all4uganda-op-

reis?s=A2F4103B-D9F4-4085-9BC6-D6FFBB42B683  
 
Afwezigheid Ellie Boot 
Van 27 september tot en met 6 oktober is Ellie afwezig 
i.v.m. de reis naar Oeganda. In deze dagen zal Peter 
Breure (Voorthuizen) bereikbaar zijn als iemand een 
predikant nodig heeft. Nel Stoffelsen treedt op als 
tussenpersoon. Haar gegevens: tel. 033-2582003 of 06-
25316748. E-mail: nel.stoffelsen@kpnmail.nl. 
 
Agenda 
ma. 30 sept. 9.30 uur: Wijkteam 2, Ridderspoor 12  
ma. 30 sept. 19. 15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 30 sept. 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 
wo. 2 okt. 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
wo. 2 okt. 20.00 uur: College van Kerkrentmeesters, 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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