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Zondag 27 oktober 2019 
 Allerheiligen 
 gedachtenis van de gestorvenen 

 

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. 

 
Orgelmuziek vooraf aan de dienst: JS Bach - Fantasia in c 
Moll  BWV 537 
 
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 Hier zijn wij, God, 

uw kinderen. 
Soms voelen we ons verloren 
in deze wereld; 
soms zijn we elkaar kwijt. 

allen Breng ons samen onder uw vleugels; 
bescherm ons in uw liefde. 

 Amen. 
 
Openingslied: ‘In de veelheid van geluiden’: lied 283  
(t. Sytze de Vries; m. Broedergemeente 1740)  
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, dat wordt besloten met: (m. André Gouzes) 
 
Gloria: ‘Gij boden rond Gods troon’: lied 725 (t. Richard 
Baxter, vert. Sytze de Vries, m. John Darwall)  
 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar de 
kinderdienst gaan. 
 
Psalmlezing/psalmgebed: ‘naar psalm 24’ (t. Margryt 
Poortstra, m. Bram Stellingwerf; uit ‘naar de psalmen’) 

cnt antifoon: 
Verwelkom met eerbied de koning van de aarde. 

 
De Ene, die orde bracht 

in de chaos, die het water scheidde 
van het land, de aarde leefbaar 

maakte voor wie daarop wonen, 
van Hem is deze wereld. 

 
cnt antifoon 

 
Hoog boven ons staat zijn troon. 

Opklimmen naar hem mag 
de zuivere van hart, de mens 

met schone handen, die zich niet 
inlaat met leugens en bedrog. 

 
Afdalen zal Hij naar zijn volk. 

 
allen antifoon 

 
Ontvang met open armen 

de Rechtvaardige. Zet open 
de poorten van de stad, wijdopen 

de deur van je hart. 
 

allen antifoon 
 

Evangelie, gelezen en gezongen: Matteüs 5,1-10 
 
1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar 
ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam 
het woord en onderrichtte hen: 
 
cnt Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. 
 
3 Gelukkig die arm van geest zijn, 
want aan hen behoort het koninkrijk der hemelen. 
4 Gelukkig die verdrietig zijn, 
want zij zullen worden getroost. 
5 Gelukkig die zachtmoedig zijn, 
want zij zullen het land bewonen. 
6 Gelukkig zij die hongeren naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
 
allen Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. 
 
7 Gelukkig die barmhartig zijn, 
want zij zullen barmhartigheid ervaren. 
8 Gelukkig die zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
9 Gelukkig zij die vrede brengen, 
want zij zullen kinderen van God worden genoemd. 
10 Gelukkig die vervolgd worden vanwege de 
gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der 
hemelen. 
 
allen Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. 
 
Overweging 
 
Muziek: JS Bach - Adagio in d Moll BWV 593 
 
Lied: ‘Ik zal in mijn huis niet wonen’: lied 999 (t. Huub 
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Oosterhuis, bij Psalm 132,3-5; m. Antoine Oomen)  
Onder dit lied komt een aantal kinderen terug uit de 
kinderdienst. 
 
 gebeden en gaven, 

gedachtenis van de gestorvenen, 
maaltijd van de Heer 

 
Inleiding op de gedachtenis van de gestorvenen 
 
Bij het aansteken van de kaarsen worden de namen 
genoemd van: 
 
Jan de Boer 
 13 september 1932 – 6 oktober 2018 
Geertruida Johanna Steketee-Kuijt 
 9 september 1940 – 22 november 2018 
Jan Dirk de Booy (Jan) 
 23 april 1937 – 1 december 2018 
Bernardus Kroonenburg (Ben) 
 20 februari 1952 – 7 februari 2019 
Johannes Gerardus de Vries (Hans) 
 12 april 1942 – 9 maart 2019 
Willempje Vreekamp-Geurtsen (Wil) 
 25 augustus 1924 – 13 maart 2019 
Fokke Petter 
 3 juli 1935 – 16 maart 2019 
Margaretha Anjolina Willigenburg-Buitink (Margreet) 
 13 juli 1962 – 3 juni 2019 
Hendrik Joris Bloklander (Henk) 
 3 december 1927 – 9 juni 2019 
Willem Jacobus van Tent (Pim) 
 15 april 1935 – 15 juni 2019 
Aartje van den Top-Leeuwis (Atie) 
 26 maart 1945 – 30 juni 2019 
Maarten Theodorus Verhulst 
 11 maart 1946 – 6 juli 2019 
Jannigje Venema-van den Eijk (Janny) 
 8 oktober 1934 – 8 augustus 2019 
Willem van Ravenhorst (Wim) 
 25 oktober 1960 – 12 augustus 2019 
Frank Schütten 
 17 december 1940 – 6 september 2019 
Jan Willem van den Bor (Jan) 
 16 juli 1946 – 14 september 2019 
Hendrika Gemma Maria Tadema-Nieuwland (Henny) 
 11 december 1938 – 16 september 2019 
Dieuwke Jansma-Hoogsteen 
 13 september 1918 – 19 september 2019 
Jansje Roersen-van Leeuwen (Janny) 
 6 augustus 1922 – 23 september 2019 
 
Muziek 
 
De tweede groep kinderen komt terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven. Intussen luisteren we naar 
muziek: JS Bach - Wachet auf BWV 645. 
 

Tafelgebed 
vg  Vrede met u allen! 
allen  Vrede ook met u! 
vg Wees er bij met uw hart! 
allen  De Heer heeft ons hart. 
vg Laten wij danken de levende God, 
allen Hij is het waard onze dank te 
 ontvangen! 
 
vg Eeuwige God, in het licht van uw zon 
leven wij al onze dagen 
en van uw Geest ademen wij een leven lang. 
U zegenen wij, 
opgenomen in het grote koor 
van wie ons zijn voorgegaan, 
van wie uw liefde aan ons doorgaven, 
van wie voor altijd zijn geborgen in uw gedachtenis. 
 
U zegenen wij 
om die Ene die het Lam is én de Herder 
en die voor ons tot bron van leven werd. 
Die onze leeftocht werd voor onderweg 
toen hij in de nacht van de overlevering 
het brood nam, U zegende, het brak 
en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie; 
doe dit om mij te gedenken.” 
 
Die ook de beker nam, U zegende 
en hem zijn leerlingen gaf met de woorden: 
“Drink allen hier uit; 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Blijf dit doen om mij te gedenken.” 
 
Voorbeden, steeds besloten met: (t. en m. John L. Bell en 
Graham Maule, vert. Erna Treurniet; Opstaan 43)  
 
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. 

 
Onder het breken van het brood en het inschenken van de 
wijn zingt de cantorij: (t. Huub Oosterhuis, m. Tom 
Löwenthal) 
 
Wij delen met elkaar brood en wijn en luisteren naar 
muziek: G.A. Homilius - Schmücke Dich O liebe Seele 
(Duits avondmaalslied) en JS Bach - Adagio BWV 525. 
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Bij de Paaskaars wordt het brood uitgedeeld. 
Tijdens de maaltijd loopt ieder naar voren en ontvangt 
een stukje brood in het kommetje van beide handen. 
Daarna neemt men een teug uit een van de bekers 
(waarbij de beker van Lisa gevuld is met druivensap, de 
overige met alcoholhoudende wijn). 
 
Tegen het einde van de maaltijd worden de kinderen uit 
de oppas opgehaald en zingt de cantorij:  ‘Langzaam zie 
ik hen gaan’ (t. Ida Gerhardt, m. Felicity Goodwin) 
 
Zegen 
 
Danklied / slotlied: ‘Voor alle heiligen in de heerlijkheid’: 
lied 727 (t. William Walsham How, vert. Willem Barnard, 
m. Ralph Vaughan Williams)  
 
Orgelmuziek: JS Bach - Fantasia in c Moll BWV 562 
 

U bent van harte uitgenodigd om koffie of thee te blijven 
drinken. Voor de kinderen is er limonade bij de bar. 

 

Zondagsbrief 27 oktober 2019 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Rudi Coppoolse 
Fluitist: Annemieke Huurdeman-van Rietschoten 
Eshofcantorij o.l.v. Annahes Odink 
Ouderling van dienst: Jan Hofman 
2e ambtsdrager: Nel van Rietschoten 
Diakenen: Lien Vogel en William Bouw  
Zondagskind: Lisa Bouw 
Lector: Irene de Vries 
Koster: Jan Haverkamp 
Welkom: Willemien Schuurman Hess 
Geluid: Jan Vogel 
Kinderdienst: Bianca van den Burg 
Oppas: Ilse Heining en Lara Floor  
Koffiedienst: Jeanette van Driel en Eef van den Hoorn 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor het Hospice Nijkerk en de 
tweede voor het Pastoraat. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 

Bij de eerste collecte: Hospice Nijkerk 
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale 
functie  maar ook mensen van “buiten” zijn 
welkom. De doelgroep bestaat uit mensen 
vanaf 18 jaar bij wie door de arts of 

specialist is vastgesteld dat er sprake is van een terminale 
fase met een levensverwachting van korter dan drie 
maanden. Onze bijdrage is zeer welkom. 
 
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. 
 
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 Allerzielen  
Bijeenkomst voor iedereen die recent of langer geleden 
iemand heeft verloren. Indien gewenst wordt de naam 
van de overledene genoemd en een kaars aangestoken. 
Zaterdag 2 november (Allerzielen), 20.00 uur (inloop 
19.45 uur), Elja’s Uitvaartcentrum Hoevelaken (bij de 
begraafplaats). 
 
Hoe verder… na een periode van mantelzorgen  
Na een tijd waarin u zorgde voor iemand anders, is het 
soms een verandering om ‘niet meer te zorgen’. U 
probeert om te gaan met het verlies en het leven weer 
inhoud te geven. Hierbij stilstaan met lotgenoten en 
ervaringen uitwisselen, kan helpen. Joke Schippers 
begeleidt het gesprek.  Georganiseerd door Sigma op 
dinsdag 5 november, 19.30 - 21.00 uur (inloop 19.00 uur) 
in de Bibliotheek Nijkerk. 
 
Ouderen: van kwetsbaarheid naar weerbaarheid 
Op 11 november zal er in de Bergkerk in Amersfoort een 
symposium worden gehouden (10.45 - 16.00 uur, inloop 
10.00 uur). Sprekers zijn Frits de Lange over de kunst van 
goed oud worden; Christa Anbeek over ouder worden 
met contrast ervaringen; Govert Buijs over 
maatschappelijke weerbaarheid van ouderen in een tijd 
van marktdenken en Herman van Veen over zijn boek: 
‘Voor het eerst’. Meer informatie: 
https://www.bergkerk.nl/index.php/onder-de-
vijgenboom/321-symposium2019 
 

https://www.sigma-nijkerk.nl/mantelzorgwaardering-formulier/
https://www.sigma-nijkerk.nl/mantelzorgwaardering-formulier/


4 

 

Agenda 
ma. 28 okt. 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 28 okt. 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 
di. 29 okt. 20.00 uur: Wijkteam 6, Hogebrinkerweg 5 
wo. 30 okt. 20.00 uur: Repetitie Cantorij, 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. 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/

