
 
Zondag 13 oktober 2019 

 vierde van de herfst 
 

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. 

 
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, 
 zodat we samen verder gaan 
 op uw weg. Amen.  
 
Openingslied: ‘In de veelheid van geluiden’: lied 283 
 
 allen gaan zitten 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
 
Gloria: ‘Geprezen zij God’: lied 150a 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Eerste lezing: 2 Koningen 17,24.29-33 
 
Lied: ‘God is Koning’: lied 99, 1 en 3 
 
Evangelielezing: Lukas 17,11-19 
 
Lied: ‘Heer, als wij, melaats van harte’ (t. Muus Jacobse, 
m. Jaap Geraedts; liedboek voor de kerken gezang 71,3) 
 
Overweging 
 
Muziek 
 

Lied: ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’: lied 834 
 

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

(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. 
 

Slotlied: ‘Roept God een mens tot leven’ (t. Huub 
Oosterhuis = lied 346, m. Frits Mehrtens)  staande 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in 
ons midden. 
 
 
Zegen 
allen (431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie en de 
tweede voor onderhoud van het gebouw. De kinderen 
mogen hun bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 



Bij de eerste collecte:  Eigen diaconie 
Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen en 
waarvoor vaak een collecte bestemd is heeft ook de 
diaconie van de Eshof uw steun hard nodig. Met uw 
steun kunnen wij gezinnen in Hoevelaken, die in 
financiële nood verkeren, op weg helpen. Algemeen 
doel van deze hulpverlening is mensen de weg wijzen, 
begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk functioneren in 
de maatschappij en zo nodig financiële hulpverlening 
bieden. In noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp 
te verlenen door geld of goederen te geven. Helaas zijn 
er nog veel gezinnen in Hoevelaken die deze steun heel 
hard nodig hebben. Uw bijdrage aan dit doel wordt 
enorm gewaardeerd! 
 
Bloemen 
De bloemen van vandaag gaan naar Henk Westerman. 
Hij wordt 15 oktober 81 jaar en we feliciteren hem 
daarmee van harte.   
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Evert Guliker. Hij is 
herstellend van een herseninfarct. Rechtszijdig heeft hij 
last van prikkelingen, waar onderzoek naar wordt 
gedaan. 
Een tweede kaart is voor Ditje Hartman. Op 1 oktober 
heeft ze een heupoperatie ondergaan. Ze revalideert 
voorlopig in Birkhoven, Soesterweg 533, 3819 BA 
Amersfoort. 
Een derde kaart is voor Evert en Corrie Veldhuizen. 
Corrie tobt al langere tijd met haar gezondheid; ze leeft 
op sondevoeding. Evert is kort geleden lelijk gevallen en 
heeft daarbij zes ribben gebroken. Na enkele 
ziekenhuisdagen is hij nu weer thuis met zware 
pijnstillers. 
We wensen hen alle vier sterkte toe. 
Daarnaast is er een kaart voor Truus van Renselaar en 
haar kinderen. Op donderdag 10 oktober is haar 
echtgenoot Bert overleden. De afscheidsdienst zal 
plaatsvinden op donderdag 17 oktober om 10.30 uur in 
de Eshof. Naar Truus en haar kinderen gaat ons 
hartelijke meeleven. 
 
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. 
 
Begroting 2020 
De begroting voor 2020 van de Eshof is in concept 
gereed. U als gemeente kunt hierop binnen 14 dagen 
uw reactie geven via de scriba (Jan Hofman). De 
begroting is in te zien via de website. 
Als u het document niet kunt inzien, kunt u via de scriba 
(Jan Hofman) een exemplaar opvragen. 
Bedoeling is dat de begroting zal worden vastgesteld in 
de kerkenraadsvergadering van 24 oktober 2019. 

 
Expositie Jonah  
Van 24 oktober tot en met 26 november is in de Eshof 
de expositie Jonah van Juke Hudig te zien. Dat kan 
behalve op zondag na de kerkdienst tot 12.00 uur op 
elke vrijdagmiddag en zaterdagmiddag van 13.00 uur 
tot 16.30 uur met uitzondering van zaterdag 23 
november. 
Oproep 
Voor de middagen worden gastvrouwen en gastheren 
gezocht die bezoekers welkom heten en eventueel 
wegwijs maken. Er hebben zich al enkele mensen 
opgegeven maar meer mensen zijn altijd welkom zodat 
een ieder maar 1 keer ingeroosterd hoeft te worden. 
Aanmeldingen bij Frits Harmsen (tel. 06-20162652 of e-
mail fritsharmsen@kpnmail.nl) worden zeer op prijs 
gesteld. Geef eventueel aan welke middag je voorkeur 
heeft. 
 
Rectificatie 
In de Rondom van oktober staat in de Agenda op pag. 1 
dat er op 19 oktober een informatieavond is over de 
oecumenische reis. Dat is een fout. Deze avond is 
geweest op 19 september. 
 
Vrijwilliger gezocht 
Spijtig genoeg gaat  Lien Vogel aan het einde van het 
jaar stoppen met haar vrijwilligerswerk. Zij heeft elf jaar 
lang ondersteunende werkzaamheden voor Annie 
Schuurman verricht.  
Lijkt het u een geschikte klus, neem dan contact op met 
Marjan van Wageningen. Samen met haar en Annie 
kunnen de werkzaamheden besproken en taken 
verdeeld worden. 
 
Weekend bij de Cisterciënzer gemeenschap 
Koningsoord in Arnhem 
Van 8 tot en met 10 november zijn wij van harte 
welkom in de abdij Koningsoord in Arnhem voor een 
bezinnend en inspirerend weekend. Op de 
informatieavond op 17 oktober om  20.00 in de Eshof 
kunt u hier meer over horen. Of kijk voor meer 
informatie op de website. 
 
Queen of Peace Highschool 
Afgelopen donderdagmorgen zijn de laatste reizigers uit 
Oeganda teruggekeerd. Op zondag 10 november zullen 
zij, na afloop van de kanselruildienst, in de Eshof een 
afsluitende presentatie geven van de drie jaren waarin 
we als kerkgemeenschappen betrokken waren bij de 
highschool Queen of Peace. De presentatie zal om 
ongeveer 11.30 uur beginnen en een klein uur duren. 
Ook onze buren van de Paulusgemeenschap worden 
hiervoor uitgenodigd. 
 
Mantelzorgwaardering 
Ook dit jaar geeft de gemeente Nijkerk aan 
mantelzorgers een blijk van waardering in de vorm van 
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een cadeaubon. Om in aanmerking te komen voor de 
cadeaubon moet men langer dan drie maanden en 
meer dan acht uur per week onbetaalde zorgtaken 
verrichten aan iemand woonachtig in de gemeente 
Nijkerk. Het kan om veel verschillende zorg gaan zoals 
persoonlijke verzorging (wassen, kleden, eten geven), 
vervoer en doktersbezoeken, maar ook huishoudelijke 
en administratieve taken. Ook jongeren komen in 
aanmerking. 
U kunt tot 6 december uzelf aanmelden of iemand uit 
uw omgeving. Een aanmeldingsformulier vindt u op de 
website van Sigma: https://www.sigma-
nijkerk.nl/mantelzorgwaardering-formulier/ 
 
Agenda 
ma. 14 okt. 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 14 okt. 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 
wo. 16 okt. 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
wo. 16 okt. 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 17 okt. 20.00 uur: Voorbereiding kloosterweekend 
bij de Cisterciënzer gemeenschap, 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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