
 
Zondag 5 januarri 2020 

 Epifanie 
 
 
 
 
 
 
 
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 Wees in ons midden, 
 God van ons hart – 
 adem ons open door uw Geest. 
allen Zie ons aan zoals wij zijn 
 en neem ons op in uw liefde. 
vg Maak met ons een nieuw begin, 
 vandaag, morgen en alle dagen 
 die ons gegeven worden. 
allen Amen 
 
Openingslied: ‘De Heer is koning’: lied 93: 1, 3 en 4  
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(301h; m. Suzanne Toolan) 
Kyrië eleison 
 
Gloria: ‘Alles wat adem heeft love de Here’:  
lied 146c: 1, 6 en 7   
 
 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 61, 10 – 62, 3 
 
Lied: ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’:  
lied 275: 1, 2 en 3   
 
Evangelielezing: Lucas 2, 33-40 
 
Lied: ‘Komt ons in diepe nacht ter ore’: lied 489: 1 en 2  
 
Overweging 

Muziek 
 
Lied: ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’:  
lied 23c: 1, 2, 3 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  
Keer U om naar ons toe -  
Keer ons toe naar elkaar. 
 
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; Verzameld 
Liedboek 214) 
 
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: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’:  
lied 416: 1, 2 en 4    
 staande 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
allen (431b) 
Amen 
 

 

Zondagsbrief 5 januari 2020 
 
Voorganger: Rik Willemsen 
Organist: Erik van Veelen 
Ouderling van dienst: Jan Beitler 
2e ambtsdrager: William Bouw 
Zondagskind: Anne Doornekamp 
Lector: Harm Albert Zanting 
Koster: Harry van der Klok 

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 
 



Welkom: Robert van Bloemendaal 
Geluid: Fokke van der Veer 
Kinderdienst: Richard van de Kamp  
Oppas: Gerdien Veld 
Koffiedienst: Lies Lekkerkerker en Betsy van Velsen 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor het Nijkerks Diaconaal Beraad 
en de tweede voor Vorming & Toerusting.  
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor de 
Voedselbank. 
 
Bij de eerste collecte: Nijkerks Diaconaal Beraad 
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een samenwerking 
tussen de verschillende diaconieën van de gemeente 
Nijkerk met als doel elkaar te versterken. De opgeleide 
schuldhulpmaatjes hebben wij al een aantal keren 
dankbaar in mogen zetten voor gezinnen in Hoevelaken. 
Ook organiseert het NDB jaarlijks het vakantieproject 
waarbij gezinnen, die om financiële redenen niet op 
vakantie kunnen, geheel verzorgd een week op vakantie 
mogen. Daarnaast deelt het NDB ieder jaar 
verrassingspakketten uit via de voedselbank en 
vluchtelingenwerk. Om deze samenwerking te houden is 
uw bijdrage 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. 
 
Voeding en ouder worden 
Wilt u meer informatie over wat uw lichaam nodig heeft 
als u ouder wordt? Kom dan naar de  lezing en proeverij 
op 15 januari  in de Bibliotheek in Nijkerk. Tijdens deze 
avond kunt u zich als inwoner, vrijwilliger, mantelzorger 
of professional laten informeren over voeding en ouder 
worden. De lezing is om 19.30 uur en wordt gegeven door 
Marieke Timmer (Blijf Gezond Nijkerk) en Els Gerritsma 
(Curves Nijkerk). Inloop 19.00 uur.  De proeverij is om 
20.30 uur. Entree is gratis. 
 
Nieuwjaarsbegroeting  
Aansluitend aan deze dienst wordt iedereen uitgenodigd 
wat langer te blijven. Voor de gezelligheid en om het 
nieuwe jaar in verbondenheid met elkaar te beginnen. De 
kerkdeuren zullen lang openblijven. 

 

Expositie: Jozef in de Groeibijbel 

Het musical-Jozef-weekend op 15 en 16 februari is een 
mooie gelegenheid om de platen die Cees Otte schilderde 
rond de Jozef-cyclus ten toon te stellen.  

De Groeibijbel was eind vorige eeuw een project van SGO 
Hoevelaken. Met de Groeibijbel, die zeven delen telt, 
hoopte men jonge mensen te interesseren voor de Bijbel. 
Piet van Midden schreef hervertellingen van de 
Bijbelverhalen en Cees Otte tekende er kleurrijke 
kunstwerken bij. Wie geïnteresseerd is in deze of andere 
kunstwerken van Cees, kan zijn website bezoeken 
(ceesotte.nl) of kan contact met hem 
opnemen: cees@ceesotte.nl - telefoon 033 2536476. 
Data van de expositie: zondag 5 januari tot en met 
zondag 16 februari 2020. 
 
Musical Jozef – de dromenkoning 

 
 
Voor meer informatie kijk op www.musical-
hoevelaken.nl. Kaarten verkrijgbaar bij: 
De Hoevelakense Boekhandel, Boekhandel Roodbeen in 
Nijkerk of stuur een e-mail naar 
nel.stoffelsen@kpnmail.nl  
 
Agenda 
ma. 6 jan. 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 6 jan. 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 
di. 7 jan. 20.00 uur: Instructie basiscatechese, de Eshof 
wo. 8 jan. 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
wo. 8 jan. 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 9 jan. 20.00 uur: Moderamen, 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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