
 
Zondag 17 november 2019 

 Negende 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’:  
Psalm 139: 1 en 2 
 
 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: ‘Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven’:  
lied 985: 1 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: Exodus 3, 1-15 
 
Lied:  ‘Veni sancte Spiritus’: lied  681 (2 keer) 
 
Evangelielezing: Johannes 3, 1-8 
 

Acclamatie: ‘Veni sancte Spiritus’: lied  681 (2 keer) 
 
Overweging 
 
Halverwege de verkondiging meditatief orgelspel n.a.v. 
Psalm 139 

 
Muziek 
 
Lied: ‘Heer, raak mij aan met uw adem’: lied 695 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
In gedachtenis: 
Grietje Meijer-de Blaeij 
3 april 1947 – 11 november 2019 
 
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: ‘Laat de woorden die we hoorden’: lied 422 
 
 staande 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
allen (431b) 

 
Amen 
 

Zondagsbrief 17 november 2019 
 
Voorganger: ds. Wilbert van Iperen, Barneveld 
Organist: Skip van Rooij 
Ouderling van dienst: Gerwin Duine 
2e ambtsdrager: William Bouw 
Zondagskind: Xem van ‘t Veer 
Lector: Bea de Rijke 
Koster: Nico Peer 
Welkom: Robert van Bloemendaal 
Geluid: Fokke van der Veer 
Kinderdienst: Miranda van ‘t Veer  
Oppas: Jacqueline Berends en Sanneke Beukers  
Koffiedienst: Anjo en Tom van Noord 

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 Solidaridad en de tweede voor 
onderhoud van het gebouw. 
 
Bij de eerste collecte: Solidaridad 
Lang niet alle kleding is eerlijk gemaakt. Is bijvoorbeeld de 
katoen van het shirt dat je nu draagt, op een 
milieuvriendelijke manier geteeld? En heeft de boer 
genoeg verdiend om zijn kinderen naar school te sturen? 
Hoe zijn eigenlijk de arbeidsomstandigheden in de 
textielfabriek?  Solidaridad is in Ethiopië een project 
gestart om hier verandering in te brengen. We werken 
aan een duurzame en eerlijke kledingproductie, volledig 
traceerbaar van katoenplant tot kledingrek. Ook geeft 
Solidaridad textielarbeiders trainingen zodat ze hun werk 
veiliger en milieuvriendelijker kunnen uitvoeren. Helpt u 
mee? 
 
Bloemen 
De bloemen gaan vandaag naar Linda Borgdorff als dank 
voor de vele jaren dat zij de oppasdienst heeft 
georganiseerd. 
 
Kaart 
Vandaag zijn er 5 kaarten. Ten eerste tekenen we een 
kaart voor Pieter Meijer. Zijn echtgenote Grietje is op 11 
november overleden. De crematie heeft inmiddels 
plaatsgevonden. We wensen Pieter kracht toe om dit 
verlies te dragen. 
Een tweede kaart gaat naar Teun van Velsen. Vanwege 
nierproblemen is hij met spoed opgenomen in het 
Meander, waar hij op de intensive care verblijft.  
Ook gaat er een kaart naar Tonnie Kas, een van de 
zangers van Free. Zij heeft gisteren een tia gehad. Ze is 
thuis en voelt zich vooral erg moe.  
En een kaart voor Cees Otte. Hij heeft een blaasoperatie 
ondergaan waarbij een tumor is verwijderd. Komende 
vrijdag krijgt hij de uitslag van het weefselonderzoek. 
De laatste kaart is voor Petra Floor. Zij heeft op 14 
november een galblaasoperatie ondergaan. We wensen 
Teun, Tonnie, Cees en Petra sterkte en we hopen met hen 
op een spoedig herstel. 
Als er iemand is die de kaarten bij Pieter, Teun, Tonnie, 
Cees of Petra 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. 
 
Expositie Juke Hudig – ‘Jonah’ 
De expositie  van Juke Hudig over 'de innerlijke reis van de 
profeet Jonah' is alleen nog te bezichtigen vandaag na de 
dienst en  op vrijdag 22 november van 13.00 – 16.30 uur. 
De Eshof is dan geopend, zodat u in alle rust nog van de 
schilderijen  kunt genieten. 

 
Kinderdienst 
De tijd vliegt voorbij en de dagen worden steeds korter 
en donkerder. Eerst komt Sinterklaas in ons land en 
daarna volgt de periode naar kerst. Die periode noemen 
we Advent. Tijdens de adventsweken gaan we aan het 
volgende thema werken: GEEF LICHT! 
 
Elke Adventszondag (start 1 dec.) gaan we weer een 
lichtpuntje brengen bij mensen die dit wel kunnen 
gebruiken. Er staat vanaf  zondag 17 november een box in 
de kerk waarin je een briefje kunt doen met  naam en 
adres  van iemand die je een lichtpuntje gunt. 
Doen jullie ook mee? Dan zien we je bij de kinderdienst! 
Voor het maken van deze lichtpuntjes zijn we op zoek 
naar de volgende materialen: 

 Bakjes waar we een kerststukje in kunnen maken 

 Versiering voor kerststukjes 

 Glazen potjes 
Deze spullen graag (tussen 19.00 en 21.00u) inleveren bij: 

 Miranda van ’t Veer, Walter Stranglaan 1 

 Bianca van den Burg, Groot Middendorp 36 

 Of afgeven bij de kinderdienst op zondag 
 

Begroting Diaconie en ZWO 2020 
De begroting voor 2020 van de Diaconie en ZWO is in 
concept gereed. U als gemeente kunt hierop binnen 10 
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 Jan Hofman een exemplaar 
opvragen. De bedoeling is dat de begroting zal worden 
vastgesteld in de kerkenraad van 28 november 2019. 
 
Agenda 
ma. 18 nov. 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 18 nov. 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 
di. 19 nov. 10.30 uur: Wijkteam 1, Lindenhof 36 
di. 19 nov. 19.30 uur: Bijeenkomst rond het boekje ‘de 
orthodoxe ketter’, Haverhoek 13 
di. 19 nov. 20.00 uur: Repetitie Cantorij en Pauluskoor, 
Pauluscentrum 
wo. 20 nov. 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
za. 23 nov. 9.00-16.00 uur: Oefenzaterdag musical Jozef, 
de Eshof 
 


