
 
Zondag 19 augustus 2018 

 Negende zondag van de zomer 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: ‘De dag gaat open voor het woord des 
Heren’: lied 217 
 
 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) 
 
Gloria: ‘Alle eer en alle glorie’: lied 305 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het Eerste Testament:  Genesis 12: 1-9 
 
Lied: ‘ Abraham’: lied 805 . 
 
Lezing tweede testament : Marcus 6: 6b-13 
 
Acclamatie: ‘U komt de lof toe’: lied 339c 

Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Wij komen als geroepen’: lied 612 
 
gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
 
allen 
Hoor mijn roepen, luid mijn bidden 
In uw stilte schuilt mijn rust. 
 
(t. en m. Chris Fictoor; 
Zangen van zoeken en zien 275) 
 
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, 4 en 5 
Staande 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
allen (431b) 
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Voorganger: ds. René Rosmolen 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderlingen: Jan Hofman en José van Dasselaar 
Diaken: Jan van de Kuilen 
Lector: Irene de Vries 
Koster: Hans van de Berg 
Welkom: Lieske Duim 

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 
 



Geluid: Fokke van der Veer 
Kinderdienst: Miranda van ‘t Veer  
Oppas: Linda Borgdorff en Floor Boezeman 
Koffiedienst: Mineke Haverkamp en Wilma van de Kuilen 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor het Passantenverblijf 
Amersfoort en de tweede voor Vorming & Toerusting. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Passantenverblijf Amersfoort 
Iedereen van 16 jaar of ouder die (langdurig) dak- of 
thuisloos is, kan ‘s nachts terecht in het Passantenverblijf 
aan de Arnhemseweg in Amersfoort. Daar krijgt hij of zij 
een bed, een douche, een warme maaltijd en ontbijt. We 
kunnen door onze bijdrage  deze mensen, zonder vaste 
woon- of verblijfplaats, toch het gevoel geven ergens 
welkom te zijn. Uw bijdrage is van harte welkom.  
 
Bloemen 
De bloemen zijn voor mevrouw Onwezen-Kortes. Zij 
wordt op 20 augustus 77 jaar. Wij feliciteren haar van 
harte daarmee.  
 
Agenda 
wo. 22 augustus, 20.00 uur: College van 
kerkrentmeesters, de Eshof 

 

 
Uitmarkt in Hoevelaken 
A.s. zaterdag 25 augustus is het zover. Dorpsdag 
Hoevelaken. Op de dorpsdag organiseert Het Sociaal 
Cultureel Platform Hoevelaken in Dorpshuis De Stuw in 
Hoevelaken de UITMARKT. Van 12.00 – 15.00 uur. 
Met deze Uitmarkt wil het SCP alle culturele activiteiten in 
Hoevelaken bundelen en onder de aandacht brengen. 
Iedere vereniging of organisatie, die volgend seizoen 
sociaal-culturele of sportactiviteiten ontplooit, kan hier 
hun activiteiten voor het seizoen 2018-2019 promoten 
en deelnemers, vrijwilligers, leden en donateurs werven. 
 
Ook als Eshof gemeente zullen wij aanwezig zijn op de 
Uitmarkt. Op die dag zullen o.a. het programma voor 
Vorming & Toerusting en de Jeugdmusical worden 
gepromoot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kirstin Siteur met Edukans World Teacher naar Ghana 
“The real voyage of discovery consists not in seeking new 
landscapes, but in having new eyes”. 
Dit is een quote die Kirstin, lid van de Eshof, al een tijdje 
koestert. In oktober gaat zij met het World Teacher 
programma twee weken naar Ghana. Een 
ontwikkelingsreis. Voor haarzelf en daarmee ook voor de 
scholen in Ho in Ghana. Samen met Nederlandse en 
Ghanese docenten en schoolleiders zet ze zich in voor 
onderwijs(innovatie). De Nederlandse leraren coachen de 
Ghanese leerkrachten; als schoolleider gaat Kirstin lokale 
schoolleiders coachen, o.a. door workshops te geven over 
educatief leiderschap en teamontwikkeling. Omgekeerd 
leert de Nederlandse delegatie weer van de Ghanese 
professionals, bijvoorbeeld hoe je met beperkte middelen 
toch goed onderwijs kunt realiseren. En zo met "new 
eyes" terug te komen. Kirstins reis is al betaald. Om 
deelname van de Ghanese docenten en schoolleiders te 
bekostigen, is geld nodig. Donaties zijn van harte welkom. 
Ook onze ZWO heeft met een bedrag van € 390,- 
bijgedragen aan het project. U kunt alles over Kirstin en 
het World Teacher project van Edukans lezen op de 
site: https://kirstin-siteur.inactievooredukans.nl/ 

 
 
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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