
 
Zondag 23 februari 2020 

 Zevende  na 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: ‘Ik heb U lief van ganser harte, Here’,  
lied 18: 5 en 8  
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met: ‘Kyrie 
eleison’: lied 301h 
 
Gloria: ‘Zing van de Vader die in den beginne’: lied 304 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Eerste lezing: Exodus 2: 11-25 
 
Lied: ‘Zal er ooit een dag van vrede’:  lied 462:1,2,3 en 5 
 
Evangelielezing: Matteüs 5:33-48 
 
Acclamatie: ‘U komt de lof toe’: lied 339a 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ’Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’: lied 275 
 

gebeden en gaven 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
vg Zo bidden wij: 
 
allen Keer U om naar ons toe… (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: ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’:  
lied 974: 1,3 en 4  
 staande 
 
Zegen 
 
allen (431b) 
Amen 
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Collecten 
De eerste collecte is voor Stichting Hulpdienst 
Hoevelaken en de tweede voor de Eredienst. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
hulp aan vluchtelingen. Zo wordt het project gesteund 
van ‘Nacht Zonder Dak’. Dit is een project waarbij 
kinderen een nacht in een eigengebouwd ‘huis’ kunnen 
overnachten en zo meeleven met vluchteling kinderen.  

 

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 
 



Bij de eerste collecte:  Stichting Hulpdienst Hoevelaken. 
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een 
vrijwilligersorganisatie die in 1985 is ontstaan uit een 
initiatief van kerkelijke en maatschappelijke instanties. Zij 
biedt hulp en zorg aan de inwoners van Hoevelaken. Kunt 
u door ziekte, een handicap, leeftijd of andere 
omstandigheden geen beroep doen op bestaande 
hulpinstanties, dan staan de vrijwilligers van de 
hulpdienst voor u klaar.  
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor reden 
ook, een helpende hand of een steuntje in de rug nodig 
heeft. Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de 
mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze steun 
wordt enorm gewaardeerd. 
 
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. 
 
Vrijwillige bijdrage (Kerk en ZWO) 2020 
In de periode van 15 tot en met 31 januari 2020 is de actie 
kerkbalans gehouden met als motto “Geef voor je kerk”. 
Bijna alle antwoordstroken zijn inmiddels binnen. 
Totaal is voor de kerk toegezegd een bedrag van € 
113.250; begroot was een bedrag van € 117.000. Het 
college van kerkrentmeesters is verheugd met dit 
resultaat. We kunnen mede dankzij de opbrengst van de 
actie ´Zonnepanelen´ de doelstellingen voor 2020 
grotendeels verwezenlijken.  
Voor de ZWO is een bedrag toegezegd van € 16.500, dit is 
meer dan de € 15.000 die begroot waren. De ZWO is blij 
met dit resultaat en voelt zich hiermee gesteund om aan 
de slag te gaan met een nieuw project voor de komende 
jaren. 
Alle vrijwilligers danken wij voor hun inzet bij de actie 
kerkbalans 2020. Aan alle gemeenteleden die een bedrag 
hebben toegezegd hartelijk dank. 
 
Aswoensdag – begin van de Veertigdagentijd 
Op Aswoensdag 26 februari begint de veertigdagentijd, de 
tijd van voorbereiding op Pasen. Woensdag 26 februari zal 
er om 19.00 uur een avondgebed zijn in het 
Pauluscentrum waarin Simon Drost en Gerda van 
Vilsteren voor zullen gaan. Muzikale begeleiding is in 
handen van Dinie Jager.   
Op https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/materialen 
kunt u materiaal vinden dat helpt om deze veertig dagen 
bewust te beleven, zoals een gratis aan te vragen 
veertigdagenkalender. 
 
Filmen met je smartphone - meer dan bellen 
Op maandag 24 februari en 9 maart 2020 van 20.00 - 
22.00 uur kun je in de Eshof o.l.v. Ben de Graaf leren wat 
je behalve bellen nog meer kunt doen met je smartphone. 
Een workshop waar je veel van op kunt steken. Voor meer 
informatie kijk in de brochure V&T of op de website. 

 

Liturgische vormgeving door de jaren heen 

Op donderdag 27 februari geeft de Liturgische 
Vormgroep o.l.v. Bea de Rijke uitleg over hoe zij komt tot 
de uitingen die u tijdens vieringen in de kerk kunt zien. 
Ook wordt stilgestaan bij de totstandkoming van de ‘Dag 
van Stilte’ die om het jaar wordt  ontwikkeld op 
oudejaarsdag. Sinds vele jaren ondersteunt de Liturgische 
Vormgroep een aantal vieringen in de Eshof met 
verbeeldingen naar eigen ontwerp. Meer informatie vindt 
u in de brochure V&T en op de website. 

 
‘Bekend maakt bemind’ - In gesprek met een vluchteling 
Op maandag 2 maart om 20:00 geven we het woord aan 
Ahmad Al Haj. Hij is gevlucht uit Syrië en vertelt zijn 
persoonlijke verhaal. 
In de media komen verhalen van mensen die zélf gevlucht 
zijn en hún redenen voor het nemen van deze cruciale 
beslissing nauwelijks aan bod. Ben jij benieuwd wat het 
daadwerkelijk betekent om te moeten vluchten uit je 
land? Hoe het is als je leven tot stilstand komt en je álles 
wat je hebt opgebouwd moet achterlaten? Hierover 
vertelt Ahmad Al Haj op deze boeiende avond. Hij deelt 
zijn persoonlijke ervaringen. De avond wordt 
georganiseerd door VluchtelingenWerk. De bijeenkomst 
is bedoeld voor iedereen!  Aanmelden bij Simon Drost, 
tel. 0624804935 
 
Agenda 
wo. 26 febr. 19.00 uur: vesper op Aswoensdag, 
Pauluscentrum 
wo. 26 febr. 20.00 uur:  Repetitie Cantorij, de Eshof 
wo. 26 febr. 20.00 uur: College van Kerkrentmeesters, de 
Eshof 
do. 27 febr. 20.00 uur: liturgische vormgeving door de 
jaren heen, 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.  
 

https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/materialen
http://www.kerkdienstgemist.nl/

