
 
Zondag 16 juni 2019 

 Trinitatis  
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Eeuwige God, hier staan wij voor U: 
 als mensen op zoek 
 naar een moment van rust, 
 naar een teken van uw heil. 
allen Zie ons aan zoals wij zijn, 
 vol van onszelf. 
 Neem ons bij de hand en help ons, 
 dat we samen verder gaan 
 op uw weg. Amen.  
 
Openingslied: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’:  
lied 280: 1,4,5,6 en 7  
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
 
Om ontferming 
voor de wereld 
bidden wij u, God. 
 
Gloria:  ‘Zing van de Vader die in den beginne’: lied 304 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Eerste lezing: Spreuken 8: 22-31 
 
Lied: ‘Zoek de wegen van de wijsheid’: lied 849  
 

Evangelielezing: Johannes 3: 1-16 
 
Lied: ‘Hoor. Maar ik kan niet horen’: lied 323  
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Geest van hierboven’: lied 675  
 

gebeden en gaven 
 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
In gedachtenis: Hendrik Joris (Henk) Bloklander 
3 december 1927 – 9 juni 2019 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
 
allen  
Hoor ons bidden. 
 

(t. Kees Waaijman, m. Chris Fictoor; 
Zangen van zoeken en zien 278) 

 
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: ‘Wij leven van de wind’: lied 687  
  
 staande 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
Zegen 
 
allen (431b) 
 
Amen 
 
 

 
 

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 
 



Zondagsbrief 16 juni 2019 
 
Voorganger: Lieske Duim 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderling van dienst: Jan Hofman  
2e ambtsdrager: José van Dasselaar 
Zondagskind: Sarah van der Geer 
Lector: Wim Kraaikamp 
Koster: Norman Kempen 
Welkom: Coralien Toom 
Geluid: Ad Ritmeester 
Kinderdienst: Miranda van ‘t Veer 
Oppas: Jacqueline Berends en Emma Carter 
Koffiedienst: Chris Timmermans en Frans Schimmel 
 
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 Oeganda. 
 
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 minimaal inkomen. Dit kan komen doordat ze hun 
werk hebben verloren of onverwacht voor (te grote) 
uitgaven staan waardoor gezinnen hun vaste lasten niet 
kunnen betalen en niet meer weten hoe ze aan het einde 
van de maand kunnen rondkomen. Deze mensen worden 
bijgestaan door de Diaconie. Niet alleen door een 
financiële ondersteuning, maar ook om hen te wijzen op 
hulp die geboden kan worden door verschillende 
organisaties. Uw bijdrage hiervoor is zeer welkom! 
 
Bloemen 
De bloemen van vandaag gaan naar het echtpaar Van 
Moolenbroek-Worst. Zij zijn op 22 juni 40 jaar getrouwd 
en wij feliciteren hen daarmee van harte.  
 
Kaarten 
We tekenen een kaart voor de kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen van Henk en Rie Bloklander als teken 
van verbondenheid. We condoleren hen en wensen allen 
sterkte in deze verdrietige dagen.  
 
Een tweede kaart gaat naar Anneke Vriens-Bruggeman. 
Zij heeft een nieuwe heup gekregen en is nu bezig met 
revalideren. We wensen haar een voorspoedig herstel. 
 
 
Verder tekenen we vanmorgen  kaarten voor de 
geslaagde middelbare scholieren en feliciteren hen met 
het behalen van hun diploma.  
Van de volgende jongeren weten we dat ze geslaagd zijn: 
Yesper Bos, Mark van Dunschoten, Merel Doppenberg, 
Wiep Meijer, Bram Sikkema, Lotte Sikkema, Emma van 
Silfhout, Benthe Peters, Ticho Schuiteman, Annika van 
Oosterom en Chris Feiken.   

Als iemand nog andere geslaagden weet, geef het door! 
Dan kunnen we ook voor hen een kaart tekenen. 
 
Ook gaat er een kaart naar Heidi van Rootselaar. Zij is 
deze week geslaagd voor haar bachelor en is nu bevoegd 
docent. Een dikke felicitatie waard!   
 
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 het reilen en zeilen binnen de 
Eshof is van harte welkom. 
Tijdens de avond zal, naast de kennismaking, iemand iets 
vertellen over ‘de Eshof’ en waar wij als kerkelijke 
gemeente voor willen staan. En misschien wilt u met de 
aanwezigen delen wat u bewogen heeft om zich aan te 
sluiten bij onze kerkgemeenschap. 
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! 
 
Agenda 
ma. 17 juni, 20.00 uur: repetitie musical Jozef, de Eshof 
wo. 19 juni, 20.00 uur: Wijkteam 9, Weidelaan 10 
do. 20 juni, 20.00 uur: Informatieavond nieuwe leden, de 
Eshof 
zo. 23 juni, 12.00 uur: High Tea leiding kinderdienst, 
Walter Stranglaan 1 
 
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/

