
 
Zondag 3 november 2019 

 Zevende 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: ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’: 
lied 139: 1, 2 en 7 
 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: ‘Loof de Heer, want Hij is goed’: 
lied 136: 1, 2 en 3 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Eerste lezing: Genesis 12, 1-8 
 
Lied: ‘Uit Oer is hij getogen’:  lied 803: 1 en 2 
 
Evangelielezing: Lucas 19, 1-10 
 

Lied: ‘Uit Oer is hij getogen’:  lied 803: 3 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Gij hebt met uw brede gebaren’: lied 765: 1, 4 en 5 
 

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 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: ‘Wie zich door God alleen laat leiden’:  
lied 905: 1, 3 en 4 staande 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
allen (431b) 
 

 

Zondagsbrief 3 november 2019 
 
Voorganger: drs. Erik Idema, Amersfoort 
Organist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Nel van Rietschoten 
2e ambtsdrager: Jan van de Kuilen 
Zondagskind: Iris Doornekamp 
Lector: Wim Kraaikamp 
Koster: Jaap van Ginkel 
Welkom: Coralien Toom 
Geluid: Thijmen Toom 

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 
 



Kinderdienst: Anja Bouw 
Oppas: Tessa van Veelen en Fay van Veelen 
Koffiedienst: Ans Baas en Netty Buitink 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie 
(kerstpakketten)  en de tweede voor het Jeugd- en 
Jongerenpastoraat. De kinderen mogen hun bijdrage doen 
in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Eigen diaconie; Kerstpakketten 
Ieder jaar brengt uw diaconie bij een aantal adressen 
kerstpakketten. De kerstpakketten zijn bestemd voor 
gezinnen in Hoevelaken die het financieel niet breed 
hebben. De kerstpakketten zijn daarom zeer welkom en 
worden door de diakenen persoonlijk bezorgd voor de 
feestdagen. Om deze mensen tijdens de feestdagen te 
steunen en een extraatje te kunnen geven vragen wij u 
deze collecte warm te steunen. Uw bijdrage aan dit doel 
wordt enorm gewaardeerd! 
 
Bloemen 
De bloemen gaan vandaag als groet vanuit de Eshof naar  
Ype Schreiber. 
 
Kaart 
We sturen een kaart naar Ria Janssen-van de Water. Ze is 
deze maand verhuisd van verpleeghuis De Lichtenberg 
naar woonzorgcentrum Sint Joseph in Achterveld. We 
wensen haar de benodigde veerkracht toe om daar haar 
leven weer verder op te bouwen.   
Als er iemand is die de kaart bij haar wil/kan bezorgen, 
dan kunt u dat melden bij de dienstdoende ambtsdrager. 
 
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 
De  reizigers uit Oeganda zijn weer 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. 
 
Expositie Juke Hudig – ‘Jonah’ 
Van 24 oktober tot en met 26 november is in de Eshof de 
expositie van Juke Hudig te zien over 'de innerlijke reis van 
de profeet Jonah'. Vanwege de expositie zal de Eshof in de 
komende weken op vaste tijden geopend zijn. Op alle 
vrijdagen en zaterdagen t/m vrijdag 22 november kunt u 
tussen 13.00 en 16.30 uur in alle rust de schilderijen 
bezichtigen. 

 
Hoe verder…  
Op dinsdag 5 november organiseert Sigma in de 
Bibliotheek in Nijkerk (van 19.30 – 21.00 uur) een avond 
over hoe verder na een lange tijd van mantelzorgen. Hoe 
is het 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 deze 
avond het gesprek. 
 
Mantelzorgwaardering 
Ook dit jaar geeft de gemeente Nijkerk aan mantelzorgers 
een blijk van waardering in de vorm van een cadeaubon.  
U kunt tot 6 december uzelf of iemand uit uw omgeving 
aanmelden. Een aanmeldingsformulier vindt u op de 
website: sigma-nijkerk.nl/mantelzorgwaardering-
formulier/ 
 
Religie en cultuur 
Op 5 november is er in het Witte Kerkje in Huis ter Heide 
een lezing door Carel ter Linden over zijn boek Bijbelse 
miniaturen. Over de invloed van Bijbelse verhalen op 
onze cultuur. Unieke verhalen met een verborgen 
wijsheid, erop gericht hoe wij mensen kunnen leren 
omgaan met deze aarde en alles wat daarop leeft. 
Aanvang: 19.30 uur. Toegang is gratis.  
 
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’. 
Voor kosten en aanmelding zie www.bergkerk.nl. 
 
Agenda 
ma. 4 nov. 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 4 nov. 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 
wo. 6 nov. 10.00 uur: Wijkteam 5, Dassenburcht 8 
wo. 6 nov. 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
wo. 6 nov. 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.bergkerk.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

