
 
Zondag 1 december 2019 

eerste van de Advent 

Bij de liturgische vormgeving: 
In verbondenheid met de aarde 
zijn we op zoek naar het licht. 

 

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. 

 
In de hal klinkt het lied van Stef Bos: ‘Geef licht!’ 
(De tekst is te lezen op het prikbord.) 
 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren we 
naar een adventskoraal. 
 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. 
 
Gebed op de drempel: ‘Die ons voor het licht gemaakt 
hebt’ (lied 277) 
 
Openingslied: ‘Kom tot ons…’: lied 433,1 
 allen gaan zitten 
Aansteken van de eerste adventskaars 
Daarbij zingen we: ‘Geef licht!’ (t. Erik Idema, m. Gerard 
van Amstel) 
 
Introductie bij het thema van deze advents- en kersttijd: 
‘geef licht!’ Daarna mogen de kinderen met het licht naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Smeekgebed, na elke strofe besloten met  
(t. Gert Jan de Bruin, m. Jacques Berthier; Op de vleugels 
van een lied, 21) 
 
Gebedsstilte, die overgaat in het 
gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 
 
Lezing uit de profetie: Micha 2 
 
Lied: ‘De mensen die gaan in het duister’: lied 454, 1+2+5 
(t. Hanna Lam, m. Wim ter Burg) 
 
Evangelielezing: Matteüs 24,32-44 
 
Acclamatie: ‘Zuivere vlam’: lied 458a (tweemaal) 
 

Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Wij zagen hoe het spoor van God’: lied 1000 
vers 1,2 en 5 allen, 3 mannen, 4 vrouwen; refrein allen 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven; intussen komen de kinderen 
terug uit de kinderdienst 
 
In gedachtenis Barend Frans Kiers 
01-11-1938 – 23-11-2019 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij:  
allen Naar U gaat mijn verlangen, Heer (lied 25d) 
 
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: ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’: lied 442 
 staande 
Intussen komen de kinderen uit de oppas in ons midden. 
 
Zegen 
allen(431b) 

 

Zondagsbrief 1 december 2019 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Skip van Rooij 
Ouderling van dienst: Sienke Wolters 
2e ambtsdrager: Anja Bouw 
Zondagskind: Sjoerd van de Kamp 
Lector: Vera Lubbers 
Koster: André Lekkerkerker  
Welkom: Lieske Duim 
Geluid: Ad Ritmeester 
Kinderdienst: Richard van de Kamp 
Oppas: Ilse Heining en Rozemarijn Waslander 
Koffiedienst: Annie Schuurman en Jannie van de Veen 
 
Collecten 
De eerste collecte is  voor de eigen diaconie: 
kerstpakketten; de tweede voor Vorming & Toerusting. 



De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor de 
voedselbank. 
 
Bij de eerste collecte: Eigen diaconie; Kerstpakketten 
Ieder jaar brengt uw diaconie kerstpakketten bij gezinnen 
in Hoevelaken die het financieel niet breed hebben. De 
kerstpakketten zijn zeer welkom en worden door de 
diakenen persoonlijk bezorgd. Om deze mensen tijdens 
de feestdagen te steunen en een extraatje te kunnen 
geven vragen wij u deze collecte warm te steunen.  
 
Kaart 
Gees Kiewiet heeft  een heupoperatie moeten ondergaan. 
Met de kaart wensen we haar een voorspoedig herstel 
toe.  
Een tweede kaart is voor Antoinette en Hans de Keizer in 
Nijkerk. Ze hebben vroeger aan de Veenslagenweg 
gewoond. Antoinette is nu ernstig ziek, ze brengt de tijd 
thuis op bed door. We wensen haar en Hans sterkte in 
deze dagen van afscheid.  
Als er iemand is die de kaart bij Gees of Antoinette en 
Hans 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. 
 
Vesper in het Pauluscentrum 
Vanmiddag is om 17.00 uur de eerste adventsvesper in 
het Pauluscentrum. Voorganger is Simon Drost. Henk 
Boswijk zal de zang begeleiden. 
 
Oefenen voor kinderkerstviering 
Zijn er kinderen die graag mee willen doen met het toneel 
tijdens de kinderkerstviering op 24 december om 19.00 
uur? Kom dan naar de repetities. Er zijn twee 
oefenmomenten:  
zondag 15 december na de dienst en dinsdag 24 
december in de middag om 13:30 uur. 
 
Kinderdienst 
Tijdens het kerstproject GEEF LICHT!  van de kinderdienst 
brengen wij elke adventszondag een lichtpuntje bij 
mensen die dit wel kunnen gebruiken. Er staat  in de hal 
van de Eshof een box, 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 

 
Brengt u opnieuw voedsel mee voor de voedselbank? 
Liefst verse (winter-) groente en fruit. Maar ook groente 
in glas of blik is welkom. We verzamelen de etenswaren 
voorafgaand aan de kerstdiensten: de kinderkerstviering 

om 19.00 uur, de kerstnachtdienst om 22.00 uur en de 
kerstmorgendienst om 10.00 uur. Als u wat in de 
voorraadkast hebt staan wat u toch niet gebruikt, breng 
het gerust mee. In de week na Kerstmis wordt het 
ingezamelde voedsel verdeeld. Het wordt bij voorkeur 
toegevoegd aan de pakketten die in Hoevelaken geleverd 
worden, maar als er veel komt (en daar hopen we 
natuurlijk op!) wordt het ook aan de andere pakketten 
toegevoegd. In totaal worden er in de gemeente Nijkerk 
wekelijks 100 pakketten klaargemaakt. 25 daarvan zijn 
bestemd voor mensen in Hoevelaken. 
  
Voedsel verdelen is de belangrijkste opdracht voor de 
voedselbank. Maar die bestelbus moet ook rijden. En zo 
zijn er meer kosten die gemaakt moeten worden. Per 
maand is daar ongeveer € 1.200,- voor nodig. 
Om de voedselbank ook daarin tegemoet te komen willen 
we graag een beroep op u doen om een bijdrage te 
storten op de rekening van de ZWO. Het 
rekeningnummer: NL49 RABO 0302 2639 77 o.v.v. 
Voedselbank. 
 
Agenda 
ma. 2 dec. 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 2 dec. 20.00 uur: Repetitie musical Jozef 
di. 3 dec. 20.00 uur: Pastorale Raad, Julianalaan 53 
wo. 4 dec. 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
wo. 4 dec. 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/

