
 
Zondag 16 september 2018 

 dertiende 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: ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’:  lied 
275 
 
 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: ‘Loof God, loof Hem overal’: Psalm 150 
 
 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: Jesaja 45, 20-25 
 
Lied: ‘Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat’:  Psalm 63: 1 en 3 
 
Evangelielezing: Marcus 9, 14-29 
 

Lied: ‘Ik sta voor U in leegte en gemis’:  lied 942 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Uit uw hemel zonder grenzen’: lied 527 
 

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: ‘Kom, laat ons opgaan’:  lied 1016  
 
 Staande 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
allen (431b) 
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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: Joke van der Klok 
Geluid: Jan van de Kuilen 
Kinderdienst: Krista Kempers 
Oppas: Gerdien Veld en Floor Boezeman 
Koffiedienst: Chris Timmermans en Frans Schimmel 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Stichting Hulpdienst 
Hoevelaken. De tweede voor Muziek en Liturgie. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda. 
 
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. 
 
Bloemen 
De bloemen gaan naar mevrouw Kleber. Zij viert op 19 
september haar 80e verjaardag. Van harte gefeliciteerd! 
 
Startzondag 
De startzondag zal dit jaar gehouden worden op  
23 september  samen met onze buren van de St. 
Paulusgeloofsgemeenschap. Het thema luidt: ‘EEN GOED 
GESPREK…..’. We gaan dit thema op een enigszins speelse 
wijze invullen.  
Centraal zal staan een persoonlijke terugblik met beelden 
van de Oegandagangers en een vooruitblik op de reis naar 
Oeganda ‘voor alle leeftijden’.  Op de achterwand worden 
de persoonlijke indrukken en foto’s weergegeven.  
Natuurlijk gaan we zingen en staat er om 12.30 uur een 
heerlijke lunch klaar. Om ongeveer 13.30 uur is het 
programma afgelopen. Deze keer worden de activiteiten 
dus geconcentreerd in de kerkzaal en de 
ontmoetingsruimte, maar bij mooi weer is er ook buiten 
volop gelegenheid voor ‘een goed gesprek’ tijdens de 
koffie en de lunch. 
De leiding van de kinderdienst heeft een leuk programma 
voor de kinderen bedacht met als thema: ‘praten met 
elkaar’. Voor de allerkleinsten wordt tot de lunch voor 
oppas gezorgd. 
 
In de Rondom wordt uitgebreid ingegaan op het 
programma en de wijze waarop we ‘een goed gesprek...’ 

denken in te vullen. Ook op de website kunt u terecht 
voor meer info: www.pgdeeshof.nl  We hopen dat u 
allemaal blijft!! 
 
Tienermusical 
In de maanden september tot en met januari bedenken 
en maken we samen met een groep tieners een mooie 
musical! Elke vrijdag komen we van 19.00-20.15 bij elkaar 
om te oefenen. Iedereen die in groep 8 van de 
basisschool zit of in de 1e, 2e of 3e klas van het 
voortgezet onderwijs is van harte welkom. Of je nou 
houdt van zingen, dansen of acteren of je hebt gewoon 
zin in gezellige vrijdagavonden.... je bent van harte 
uitgenodigd om met ons mee te doen. Voor meer 
informatie kun je terecht bij Brigitte Lammers (regie), 
Feije Duim, Annahes Odink of Anneke Waslander.  
 
Theatervoorstelling Alzh ... enzo... 
De kans dat je iemand met dementie in je omgeving hebt 
of krijgt, is vrij groot. De impact die deze hersenziekte 
heeft op patiënten en hun omgeving is enorm. Hierover 
zal op  
24 september Kees van der Zwaard de ontroerende, 
mooie en liefdevolle solovoorstelling ‘Alzh…enzo…’ 
opvoeren. Hij doet dat aan de hand van verhalen en 
liedjes over zijn oom Kees en tante Marie. 
In Nijkerk werken Sigma Nijkerk, Alzheimer Café Nijkerk 
en de commissie Vorming en Toerusting Nijkerk samen 
om dit evenement mogelijk te maken.  
De theatervoorstelling Alzh...enzo... wordt op maandag 
24 september opgevoerd in de Vredeskerk, in Nijkerk; de 
entree is gratis. Meer informatie is verkrijgbaar bij  Sigma 
Nijkerk, Frieswijkstraat 99, Nijkerk, 033-2474830, 
info@sigma-nijkerk.nl en www.sigma-nijkerk.nl en bij 
Vorming en Toerusting Nijkerk, 033-245699 
 

 
Kirstin Siteur met Edukans World Teacher naar Ghana 
In oktober gaat ons gemeentelid Kirstin Siteur naar 
Ghana om daar belangeloos twee weken les te geven en 
zelf te leren van de Ghanese docenten. Wij kunnen het 
onderwijs in Ghana steunen door een donatie te doen via 
https://kirstin-siteur.inactievooredukans.nl/ 
 
Programma Vorming & Toerusting 
U heeft allemaal het programma V&T voor het nieuwe 
seizoen in de bus gekregen. Er worden veel interessante 
onderwerpen aangeboden. Aan veel activiteiten kunt u 
spontaan meedoen maar het doorgaan van een activiteit 
wordt wel bepaald door de belangstelling die er vooraf 
voor  is. U kunt zich nog opgeven tot 23 september. De 
wijze van opgeven vindt u in de brochure.  
 
Agenda 
wo. 19 september, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
vr. 21 september, 19.00 uur: Repetitie tienermusical, de 
Eshof 

http://www.pgdeeshof.nl/
http://www.sigma-nijkerk.nl/
https://kirstin-siteur.inactievooredukans.nl/

