
 
Zondag 10 november 2019 

 Achtste 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: 1 en 4             
 allen gaan zitten 
Inleidend woord 
 
Gebed om ontferming 
 
Lied: ‘Een schoot van ontferming is onze God’: lied 158b  
 
Gebed 
 
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: Jesaja 1, 18-26 
 
Lied: ‘Een smekeling, zo kom ik tot uw troon’:  
Psalm 119: 64, 65 en 66   
(op de melodie van Bernard Huijbers) 
 

 Evangelielezing: Lucas 19, 41-48 
 
Lied: ‘Wek mijn zachtheid weer’: lied 925  
(ingetogen zingen – neuriën - zingen)  
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Schriftlied: ‘Die chaos schiep tot mensenland’: lied 322  
 

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. 
 

Slotlied: ‘Van grond en vuur zult Gij ons maken’:  
lied 773   
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
allen (431b) 
Amen 

 

Zondagsbrief 10 november 2019 
 
Voorganger: Ben Piepers 
Organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Jan Hofman 
2e ambtsdrager: José van Dasselaar 
Koster: Jaap van Ginkel 
Welkom: Céline Jumelet 

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 
 



Geluid: Arjan de Vries 
Kinderdienst: Vera Vizee 
Oppas: Tessa van Veelen en Fay van Veelen 
Koffiedienst: Joke van de Pol en Tineke van de Veen 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie en de tweede 
voor de Eredienst. 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.  
  
Bloemen 
De bloemen gaan naar Ditje Hartman. Zij is weer thuis na 
de revalidatie en zij wordt op 11 november 86 jaar. Een 
dubbele felicitatie dus! 
 
Sirkelslag 
Op 15 november gaat de Basiscatechesegroep in de Eshof 
meedoen aan Sirkelslag. Dit is een spannend en 
interactief spel waarbij jeugdgroepen (8-12 jaar) van 
honderden kerken samen tegelijkertijd spelen. Het is een 
jaarlijks evenement en dit jaar gaat het over ‘in het 
donker zoeken naar licht’. Hierbij worden de verhalen van 
Daniël centraal gesteld.  
 
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  
 

Introductieles Yoga & Afscheid  
Op 13 november is er in Yoga Studio Hoevelaken van 
19.30 – 20.45 uur (inloop 19.20 uur) een Yogales voor 
mensen die een dierbare hebben verloren. Yoga docent 
Adriaan van Ek laat u ervaren hoe yoga u weer in contact 
brengt met uw lijf. Ook mensen zonder yoga ervaring 
kunnen meedoen. 
 
De uitvaart: Wat zijn uw wensen? 
Op donderdag 14 november vertelt Wim van de Veen 
over wat er mogelijk is en welke keuzes er zijn bij het 
regelen van een uitvaart. U kunt al uw vragen stellen. Aan 
het einde weet u wat handig is om op te schrijven voor 

uw naasten. Van 10.00 - 12.00 uur in Bibliotheek 
Hoevelaken. 
 
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. 
 
Ontdek Gisteren, Begrijp Vandaag 
Op vrijdag 29 november vindt om 20.00 uur een 
presentatie plaats in de Stuw met de titel “Ontdek 
Gisteren, Begrijp Vandaag: Blauwbaard & Macbeth.” 
De ballade van het innerlijk leven, van mysterie en macht. 
Een muzikale presentatie met beelden op groot scherm, 
interactie en uitleg. 
Productie: Emile van Lent m.m.v. Els Groosjohan, Karen 
van der Lande en Roland Bakker. 
Twee onderwerpen vol thrillerachtige spanning en 
magnifieke opnames die samen voor een onvergetelijke 
avond zorgen. Entree: € 8,50. 
 

Agenda 
ma. 11 nov. 19.15 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 
di. 12 nov. 20.00 uur: kinderdienstleiding, de Eshof 
wo. 13 nov. 20.00 uur: Wijkteam 7, de Heerd 5 
wo. 13 nov. 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof  
do. 14 nov. 20.00 uur: Moderamen, de Eshof 
vr. 15 nov. 19.30 uur: Sirkelslag voor kinderen (8-12), 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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