
 
Zondag 17 juni 2018 

 derde na Trinitatis 
brunchdienst met thema: TALENTEN 

 

De meeste 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 

 
Vooraf aan de viering kan ieder het meegebrachte eten 
op de daarvoor beschikbare tafels neerzetten. 
 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren 
we naar muziek. 
 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 Gij wacht op ons 
 totdat wij opengaan voor U. 
allen Wij wachten op uw woord 
 dat ons ontvankelijk maakt. 
vg Stem ons af op uw stem, op uw stilte, 
allen spreek ons uw Zoon tegemoet, 
 Jezus, het woord van uw vrede. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Dit is een morgen…’: lied 216 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met: 
(lied 301a; m. orthodox; Na de eerste bede Kyrie 
eleison, na de tweede Christe eleison, na de derde Kyrie 
eleison) 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag = lied: ‘Wat vrolijk over U 
geschreven staat’: lied 324 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Evangelielezing: Mattheüs 25,14-30 
 
Acclamatie: ‘Het woord dat ik jou geef’: lied 334 
We zingen de acclamatie tweemaal. 
 
Overweging 
 
Muziek 

 
Lied: ‘Neem mijn leven, laat het Heer’: lied 912 in 
beurtzang: 1+6 allen, 2+4 mannen, 3+5 vrouwen 
 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
uitdelen van de ‘talenten’ 
 
In gedachtenis:  
Jan van Putten – 29 juli 1936 - 4 juni 2018 
Cornelia Engelberts-Heus – 12 december 1927 - 5 juni 
2018 
 
Op maandag 11 juni moesten we afscheid nemen van 
Jan van Putten; dat gebeurde hier in de Eshof, waarna 
we hem hebben begraven op de Algemene 
Begraafplaats. 
Jan is 81 jaar oud geworden.  
 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen  

(t. en m. Chris Fictoor; 
Zangen van zoeken en zien 275) 

 
Tafelgebed = lied: ‘Op de avond…’: lied 395, 1  
 
vg Want op die avond nam hij het brood, 
zegende God, brak het 
en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie; 
doe dit om mij te gedenken.” 
 
Ook nam hij de beker, zegende God 
en gaf hem zijn leerlingen met de woorden: 
“Drink allen hier uit; 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Blijf dit doen om mij te gedenken.” 
 
Lied: ‘Op die avond…’: lied 395, 2+3+4 
 
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. 

 
We delen ‘brood en wijn’: ieder mag wat gaan halen 
van het voedsel dat we bijeen hebben gebracht. 



Ook de kinderen uit de oppas komen meedoen aan de 
maaltijd. 
Tegen 11.30 uur verzamelen we weer in de kerkzaal 
voor slotlied en zegen. Het voorspel van het slotlied is 
het teken dat iedereen weer een plekje mag zoeken in 
de kerkzaal. 
 
Slotlied: ‘Aan onszelf teruggegeven’ (t. Marijke de 
Bruijne, m. Anneke Plieger-van der Heide; ‘Als 
appelbloesem in de winter - kerstoratorium’) staande 
 
Zegen 
allen (431b) 
 
 

 
Misschien zijn er mensen 

die gelegenheid hebben te helpen opruimen; 
we zijn blij met alle hulp! 

Ook mag ieder haar/zijn eigen overgebleven 
etenswaren meenemen. 

Zo hoeft er niets verloren te gaan. 
 

Iedereen van harte 
een mooie, zomerse zondag gewenst! 
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Collecte 
Er is vandaag een omgekeerde collecte: in plaats van geld te 
geven, krijgt u geld! 
 
Talenten voor 8 juli 
Vandaag zullen in de dienst zakjes met euro’s worden 
uitgedeeld. De bedoeling is deze euro’s te vermeerderen met 
behulp van talenten die jou zijn gegeven. (Zie het verhaal in 
Matteüs 25 over de talenten). De opbrengst wordt in de 
dienst van 8 juli meegegeven aan de jongeren die naar 
Oeganda vertrekken. 
Wat ermee te doen…? Enkele ideeën: 
Koop een zakje tuinkerszaad, laat opkomen en verkoop die. 
Bak iets en verkoop het. Maak popcorn. Strijk overhemden 
voor de buurman (de euro’s zijn voor het nodige elektra). 
Koop dropjes, doe ze in een glazen pot en laat mensen voor 
50 cent raden hoeveel het er zijn (en geef de winnaar 
tenslotte de pot dropjes). Maak een bloemstuk (met 
grotendeels gratis elementen) en verkoop het. We zijn 
benieuwd naar de talenten die ieder in zichzelf ontdekt! 

Voor meer informatie over het vermeerderen van de 
talenten verwijzen we naar de artikelen in de Rondom van 
juni en naar de posters in de hal. 
 
Kaart  
We tekenen vanmorgen een kaart voor de geslaagde 
middelbare scholieren en feliciteren hen met het behalen van 
hun diploma. Van de volgende jongeren weten we dat ze 
geslaagd zijn: Tim Floor; Tobias van de Veen; Anje Boswijk; 
Levi Boswijk; Steven Ochoa Saif; Peter Ochoa Saif; Floris 
Zwart; Diego Lokhorst; Conan Kelder. 
Als iemand nog andere geslaagden weet, geef het door! Dan 
kunnen we ook voor hen een kaart tekenen. 
 
Bloemen 
Het echtpaar Timmer-van de Munt is op 22 juni veertig jaar 
getrouwd. Met de bloemen feliciteren we Wil en Ferdinand 
van harte! 
 
Benefietmiddag 
Op zondagmiddag 24 juni wordt er in de Eshof door het 
jongeren team van het Queen of Peace Uganda-project als 
laatste actie een spetterende benefietshow georganiseerd. 
Het team wil hiermee alle sponsoren en ondersteuners 
bedanken. Ook vieren zij met deze middag dat het drukke 
projectjaar, waarbij door allerlei acties het prachtige bedrag 
van bijna €23.000  bij elkaar is gebracht, op zijn eind is. Twee 
weken later vertrekt het team op werkvakantie naar de 
school in Uganda. Met viool, piano, saxofoon en fluit, maar 
ook met dans, zang en circusacts wordt erdoor de teamleden 
en hun vrienden een afwisselende show neergezet. 
Tussendoor is er een pauze waar u zelfgemaakte hapjes en 
een drankje kunt kopen. De middag begint om 15.00 uur en 
duurt tot ongeveer 17.30 uur. Het kan iets uitlopen. De 
toegang is gratis. Na afloop is er een collecte die geheel naar 
het Queen of Peace Highschool project in Uganda gaat. 
U bent allen van harte welkom! 
 
Agenda 
ma. 18 juni, 19.30 uur: Kennismaking met meditatie, 
Pauluscentrum 
wo. 20 juni, 13.30 uur: Activiteitengroep, de Eshof 

 
  
 
 


