
 
Zondag 2 juni 2019 

 zevende van Pasen – ‘exaudi’, hoor mij! 
 

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; 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 Hier zijn wij, Paasmensen, 
 geroepen om op te staan. 
allen Hoor ons zingen en ons bidden 
 en open ons hart. 
vg Wij bidden om licht, 
 het licht van Christus. 
allen Dat hij mag opstaan in ieder van ons. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde’: 
lied 27,4 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, driemaal besloten met: 

(Jan Pasveer; lied 367d) 
 
Gloria: ‘Zing een nieuw lied, alle landen’: lied 96a 
Refrein en vers 1+4 allen; 2 mannen; 3 vrouwen. 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen. Daarna krijgen ze het licht mee 
en mogen naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de profetie: 1 Samuel 12,18-25 
 
Inleiding op het evangelie = lied: ‘Gij, Jezus Christus, 
opgestegen’: lied 380, 1+2 
 
Evangelielezing: Johannes 14,15-21 
 
Lied: ‘Gij, Jezus Christus, opgestegen’: lied 380, 3+4 
 
Overweging 
 

Lied: ‘Zoals een moeder zorgt’: lied 811 
 

gebeden en gaven 
 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst. Inzameling 
van de gaven. 
 
Voorbeden, telkens besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg  Zo bidden wij: 
allen  (lied 368f; t. en m. Paul Schollaert) 
 
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 die ons heeft voorzien’, 1+3 (t. Huub 
Oosterhuis, m. Gelukkig is het land; Gezangen voor Liturgie 
444)        staande  
Intussen komen de kinderen uit de oppas terug in ons 
midden. 
 
Vers 1 … 
 
3. Wie zal ons scheiden ooit 
van God ons goed en bloed. 
Geen toekomst en geen dood 
bedreigt ons meer voorgoed. 
Genadig en getrouw 
wil Hij mijn vrede zijn. 
Geen mens die Hem weerhoudt 
om onze God te zijn. 
 
Zegen 
allen (lied 431b) 
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Kinderdienst: Richard van de Kamp  
Oppas: Myriam Beitler en Tim Floor 
Koffiedienst: Annie Hanse een Nel Stoffelsen 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Eigen Diaconie en de tweede 
voor Vorming & Toerusting. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 

 
Bij de eerste collecte: Vakantietassen 
voor kinderen in Hoevelaken 
In Nederland groeit een op de negen 
kinderen op in armoede. Ook krijgen 
kinderen te maken met ernstige 
ziektes, van zichzelf of in hun gezin. 
Wanneer dan hun klasgenootjes in de 
zomer op vakantie gaan blijven zij 

achter. Als diaconie willen wij deze kinderen, dit jaar, 
verrassen met een vakantietas. Deze tassen gaan wij 
vullen met leuke cadeautjes. Zo kunnen wij ook de 
kinderen in Hoevelaken verrassen met een vrolijke 
vakantietas. Laten we samen een aantal  kinderen in 
Hoevelaken blij maken! 
 
Bloemen 
De bloemen gaan vandaag naar Jan en Corrie van den 
Bor-Hendriksen Oostereng. Zij tobben beiden met hun 
gezondheid en met de bloemen laten wij weten dat we 
aan hen 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. 
 
Kennismaken met de Eshof 
Op 20 juni om 20.00 uur is er in de Eshof een avond van 
kennismaking met ‘de Eshof’ en met elkaar.  
De avond is bedoeld voor mensen die in de afgelopen 
twaalf maanden bij de Eshofgemeente zijn ingeschreven, 
maar ook voor andere geïnteresseerden. Iedereen die iets 
meer wil weten over de Eshof is van harte welkom. 
Wilt u zelf laten weten of u komt of niet? Dan weten we 
op hoeveel mensen we kunnen rekenen. U kunt zich 
(graag vóór 17 juni) opgeven bij Hannah Wicherink (e-
mail: hannahwicherink@upcmail.nl, tel. 033 2535247). 
Wij hopen u op de aangegeven avond te mogen 
begroeten! 
  
Klein en groot verlies bij kinderen 
Op donderdag 6 juni is er van 20.00 – 22.00 uur in de 
Wulfshoeve in Nijkerk.  
Iedereen krijgt te maken met verlieservaringen, kinderen 
ook. Verlies van opa of oma. Denk ook aan verlies door 
echtscheiding of iets niet meer kunnen door het krijgen 
van een ziekte. Hoe rouwen kinderen en hoe ga je 
daarmee om als ouders? Bijeenkomst voor iedereen die 

een kind wil steunen bij een verlieservaring. 
Verliesbegeleider: Anet Kiela, de Pleisterplaats. In 
samenwerking met Gebiedsteams Nijkerk. 
Aanmelden kan via (de website van) de bibliotheek. 
 
Veerkracht bij kanker 
Op zaterdagmiddag 15 juni is er een ontmoetingsmiddag 
in de Jozefkerk in Leusden. Het is bedoeld voor alle 
mensen die te maken hebben of te maken hebben gehad 
met kanker, zelf of in hun omgeving.  
De middag begint om 15.00 uur in de Jozefkerk. Rondom 
het thema ‘hoop en veerkracht, hoe houd je de moed 
erin?’ worden gedichten voorgedragen en zal het 
Lotgenotenkoor ‘Zingen voor je Leven’ mooie liederen ten 
gehore brengen. Aansluitend is er een ontmoeting in De 
Kom. De organisatie is in handen van Antoinette 
Bottenberg, in samenwerking met de Marcuskerk en het 
Toon Hermans Huis Amersfoort. Folders met informatie 
vindt u op de leestafel.   
 
Fotoboekje Dag van de Stilte 
Op 29 december 2018 was er in de Eshof  de Dag van 
Stilte met als thema ‘de vier jaargetijden’. Aan de hand 
van de vele foto´s die die dag zijn gemaakt is er een 
fotoboekje samengesteld. Op de leestafel in de hal ligt 
een  inkijkexemplaar. Via het inschrijfformulier kunt u het 
boekje bestellen voor €12,29. 
 
Afwezigheid Ellie Boot 
Van dinsdag 11 tot en met dinsdag 18 juni is Ellie afwezig. 
In die periode zullen zowel Mieke Groen (De Glind) als 
Peter Breure (Voorthuizen) beschikbaar zijn voor 
pastorale noodsituaties. Nel Stoffelsen wil als 
tussenpersoon optreden. Haar gegevens staan achterin 
de Rondom, maar voor de zekerheid ook hier: tel. 033 
2582003, 06-25316748, e-mail nel.stoffelsen@kpnmail.nl. 
 
Agenda 
ma. 3 juni, 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 
wo. 5 juni, 20.00 uur: College van Kerkrentmeesters, de 
Eshof 
wo. 5 juni, 20.00 uur: Overleg Moderamina Dorpskerk en 
Eshof, de Eshof 
do. 6 juni, 20.00 uur: Wijkteam 8, Domstraat 2A, Nijkerk 
 
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/

