
 
Zondag 20 oktober 2019 

 Vijfde  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: ‘De dag gaat open voor het woord des 

Heren’: lied 217 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
 
Om ontferming voor de wereld 
bidden wij U, God. 
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
 

Gloria: ‘Alle eer en alle glorie’: lied 305 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
 
Eerste lezing: Deuteronomium 15, 1-11 
 
Lied: ‘Wie oren om te horen heeft’: lied 320: 1, 2 en 3 
 
Evangelielezing: Marcus 10, 17-27 
 

Lied: ‘Wie oren om te horen heeft’: lied 320: 4 en 5 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Jezus roept hier mensen samen’:  
lied 975: 1, 2 en 3 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
In gedachtenis: 
Krijn Lambertus van Renselaar 
12 februari 1956 - 10 oktober2019 
 
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 … 

 
Slotlied: ‘Wat zijn de goede vruchten’: lied 841: 1, 2 en 4 
 
 Staande 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
allen (431b) 
Amen. 
 

 
 

Zondagsbrief 20 oktober 2019 
 
Voorganger: ds. René Rosmolen, Hoogland 
Organist: Fred Mak, De Glind 
Ouderling van dienst: José van Dasselaar 
2e ambtsdrager: Sienke Wolters 
Zondagskind: Anne van de Kamp 
Lector: Dineke Schreiber 
Koster: Aalt van de Pol 
Welkom: Ad en Nia Ritmeester  
Geluid: Ad Ritmeester 
Kinderdienst: Richard van de Kamp  
Oppas: Linda Borgdorff en Rozemarijn Waslander 
Koffiedienst: Dinie Beitler en Tonny van Rootselaar 
 

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 
 



Collecten 
De eerste collecte is voor de Stichting Hulpdienst 
Hoevelaken en de tweede voor de Eredienst. De kinderen 
mogen hun bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Stichting Hulpdienst Hoevelaken 
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken biedt hulp en zorg 
aan de inwoners van Hoevelaken. Kunt u door ziekte, een 
handicap, leeftijd of andere omstandigheden geen beroep 
doen op bestaande hulpinstanties, dan staan de 
vrijwilligers van de hulpdienst voor u klaar.  
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor reden 
ook, een helpende hand of een steuntje in de rug nodig 
heeft. Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de 
mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze steun 
wordt enorm gewaardeerd. 
 
Bloemen 
Met de bloemen van vandaag feliciteren we Jan Vogel van 
harte. Hij wordt op 21 oktober 70 jaar. 
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Dien van de Heuvel. Zij is 
vanwege haar verwardheid opgenomen in het ziekenhuis. 
Onderzoeken moeten uitwijzen of er naast een vorm van 
dementie nog meer aan de hand is. We wensen haar en 
de mensen om haar heen  veel sterkte toe. 
 
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 kan hierop voor 24 oktober 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 
kerkenraad 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. 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. 
 

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.  
 
Queen of Peace Highschool 
Op zondag 10 november zal de groep Oegandagangers, 
na afloop van de kanselruildienst van plm. 11.30 – 12.30 
uur, in de Eshof een afsluitende presentatie geven van de 
drie jaren waarin we als kerkgemeenschappen betrokken 
waren bij de highschool Queen of Peace. 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 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 , 
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/  
 
Gedenkmoment overledenen  
Bijeenkomst voor iedereen die recent of langer geleden 
iemand heeft verloren. Indien gewenst wordt de naam 
van de overledene genoemd en een kaars aangestoken. 
Graag laten weten met hoeveel personen u komt. 
Zaterdag 2 november (Allerzielen), 20.00 uur (inloop 
19.45 uur). Elja’s Uitvaartcentrum Hoevelaken (bij de 
begraafplaats) 
 
Agenda 
wo. 23 okt. 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
wo. 23 okt. 20.00x uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 24 okt. 20.00 uur: Kerkenraad, 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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