
 
Zondag 16 februari 2020 

 zesde na Epifanie/Sexagesima  
 

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. 

 
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: ‘Dit is een morgen...’: lied 216 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(301h; m. Suzanne Toolan) 
 
… gebedsstilte, die overgaat in het 
Gebed van de zondag = lied: ‘Behoed mij, o God’: lied 
16b (we zingen driemaal de Nederlandse tekst) 
 
 de heilige Schrift 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lied: ‘Hij wandelt in zijn koningsjas’: lied 166a, 1+2+3 

 
De lezingen worden afgewisseld door korte meditaties. 
Eerste lezing: Genesis 42 
 
 
Lied: ‘Als opperbroodverkoper...’: lied 166a,4+5 

 
Tweede lezing: Genesis 43,1-14 
 
Lied: ‘Als toch de honger weer begint…’: lied 166a,6 
 
Derde lezing: Genesis 43,15-34 
 

Vierde lezing: Genesis 44,1-13 
 
Vijfde lezing: Genesis 44,14-34 
 
Lied: ‘Het kan niet waar zijn...’: lied 166a,7 
 
Slotwoord 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Schuldig staan wij voor U, Heer’: lied 859 
 

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… (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: ‘God, schenk ons de kracht’: lied 418, 1+2+3staande 

Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in 
ons midden. 
 
Zegen 
Beaming van de zegen: lied 418,4 
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Koffiedienst: Anjo en Tom van Noord  
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Eigen diaconie en de 
tweede voor het Jeugd- en Jongerenwerk. 
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. 
 
Bij de eerste collecte: Eigen Diaconie 
Misschien verwacht je het niet maar er zijn in 
Hoevelaken en directe omgeving mensen die moeten 
rondkomen van een minimum inkomen. Dit kan komen 
doordat ze hun werk hebben verloren of onverwacht 
voor (te grote) uitgaven staan. Deze gezinnen kunnen 
soms hun vaste lasten niet meer betalen en weten niet 
meer hoe ze het einde van de maand moeten halen. De  
Diaconie staat deze gezinnen bij. Niet alleen door ze 
financieel te ondersteunen maar ook door ze wegwijs 
te maken bij het vinden van mogelijkheden van hulp die 
geboden kan worden door verschillende organisaties.  
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Truus van Leeuwen. Zij 
wordt op 17 februari  94 jaar. Ondanks het feit dat ze 
het niet meer bewust meemaakt willen we haar toch 
laten weten dat we aan haar en haar partner Judith 
Konstapel denken. 
Op 22 februari wordt Wil Kous 86 jaar. We feliciteren 
haar daarmee van harte en laten ook haar weten dat 
we aan haar denken. 
 
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.   
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Levensboom 
Binnen de Eshof leeft al enige tijd de behoefte om de 
geboorte van ‘Eshof-kinderen' zichtbaar te maken in de 
kerk.  
In de kerk is al wel een prachtige plek om aandacht te 
schenken aan het overlijden van mensen uit onze 
gemeente; het zou mooi zijn om ook het (nieuwe) leven 
te tonen in de kerk.  
Na een uitgebreide oriëntatie kozen we, samen met de 
vormgroep, voor een ‘Levensboom’. Wat deze boom 
uniek maakt is dat kinderen niet alleen een eerste jaar 
zichtbaar zijn, maar tot en met de basisschool. 
Het is ook de bedoeling dat meerdere werkgroepen in 
onze kerk met activiteiten rond deze boom te maken 
krijgen, zoals de oppas, kinderdienst, basiscatechese, 
pastorale raad, contactpersonen en de kosters. Op 
donderdagavond 20 februari is er om 19.30 uur in de 
Eshof een bijeenkomst over dit onderwerp.  
 
Agenda 
ma. 17 febr. 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
di. 18 febr. 19.30 uur: Commissie V&T, Lindenhof 18 
wo. 19 febr. 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
wo. 19 febr. 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 20 febr. 19.30 uur: Informatieavond ‘Levensboom’, 
de Eshof 
do. 20 febr. 20.30 uur: Kerkenraad, 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/

