
 
Zondag 31 mei 2015 

 Trinitatis   

 
Orgelspel 
Welkom; stil gebed 
 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 Geef het niet op met ons, God; 
allen breng ons tot leven. 
vg Spreek uw woord in deze wereld; 
allen breng ons tot vrede. 
vg Laat toch de duisternis 
 geen vat op ons krijgen. 
allen Wees een licht in ons. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Het licht dat weer opnieuw begon’ 
Lied 214 vers 1,2 en3 (t. Thomas Ken,  
m. Orlando Gibbons) 

 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (301h; m. Suzanne Toolan) 

 
 
 
Gloria: ‘Het licht dat weer opnieuw begon’,  
Lied  214 vers 5,6 en 8 
 
 de heilige Schrift 

 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Exodus 3:1-6 
 
Lied: ‘Grote God, Gij hebt het zwijgen’, 
Lied 317 vers 1, 2 en 3 (t. Jan Wit, m. Geneve 
1542) 

 

Evangelielezing: Johannes 3:1-6 

 
Lied: ‘Roept God een mens tot leven’,  
Lied 346 vers 1,2,3 en 4 (t. Huub Oosterhuis,   
m. Jaap Geraedts) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: ‘Gij zijt voorbijgegaan’,  
Lied 607 vers 1, 2 en 3 (t. Huub Oosterhuis, 
m. Bernard Smilde  
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen (Taizé, liederen- en gebedenboek 42) 

 
(geef ons vrede van het hart) 

 

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:’Dank, dank nu allen God’  
Lied 704 vers 1, 2 en 3 (t. Martin Rinckart,   
m. Johann Crüger 
 staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 

Zegen 
allen (431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor het Hospice in Nijkerk. 
De tweede collecte is voor onderhoud van het 
kerkgebouw. 
Alle kinderen mogen hun bijdrage doen in de 
doos voor Moldavië. 
 
Bij de eerste collecte   
Het hospice Nijkerk heeft een regionale functie  
maar ook mensen van “buiten” zijn welkom. 
De doelgroep gasten bestaat uit mensen vanaf 
18 jaar bij wie door de arts of specialist is 

vastgesteld dat er sprake is van 
een palliatieve terminale fase met 
een levensverwachting van korter 
dan drie maanden.  
Onze bijdrage is zeer welkom.                                            
 

 
Bloemen 
De bloemen gaan als attentie naar de familie 
Burema (Veenlanden 133) Roel is 8 mei opnieuw 
geopereerd aan de hersentumor, die zich een 
jaar geleden openbaarde.  
 
Kaarten 
Een van de kaarten vandaag is bestemd voor 
Anneke en Bas Schreuders (Ridderspoor 22) als 
waardering hoe Anneke en Bas hun leven 
inrichten en aanpassen, ondanks de beperkingen 
die de gezondheid hen oplegt. 
De tweede kaart is bestemd voor Lies van de 
Rovaart. Ze verblijft nu in een verzorgingshuis in 
Soest. Ze werkt hard aan reactivering en hoopt 
dat ze weer naar huis zal kunnen. 
Het adres: Zorgpalet Daelhoven, Graanakker 11, 
3762 BS Soest 
De derde kaart is voor Ineke en Richard Huijskes 
(Frans Tromplaan 65). Richard tobt al jaren met 
zijn gezondheid en Ineke probeert hem zo goed 
mogelijk te begeleiden en er te zijn voor het hele 
gezin. Gisteren vierden ze het feit dat ze samen 
136 jaar geworden zijn.       
 
 
 
 
 
 

 
Kerkzaal buiten gebruik 
Zoals u waarschijnlijk al weet,wordt zondag       
7 juni a.s. de musical “like” opgevoerd door    
een aantal jongeren. Zoals gebruikelijk vindt    
de uitvoering in de kerkzaal plaats en daar zijn 
voorbereidingen voor nodig. Woensdagavond 
wordt daar al mee begonnen en dat betekent  
dat  vanaf dat moment de kerkzaal niet   
gebruikt kan worden voor andere doeleinden. 
 
Bach en de Catharinakerk  
Vanuit Vorming en Toerusting wil men op 
zaterdag 13 juni met een aantal mensen naar 
Nijkerk fietsen, of auto regelen, om te gaan 
genieten van een prachtig concert van Bach 
Consort Nijkerk. Deze concerten zijn zeer 
laagdrempelig, maar hoog van kwaliteit. Ook 
voor mensen met minder ervaring in klassieke 
muziek is dit een uitgelezen kans om er kennis 
mee te maken. Dit concert duurt ongeveer een 
uur. De Sint Catharinakerk vindt u in de 
Holkerstraat en het concert begint om 16.15 uur 
De contactpersoon is Anneke van der Herberg 
tel. 033-24 54 370 
 
Taartenactie  
Om geld te verdienen voor het diaconale project 
bakt de Moldaviëgroep taarten!  
U kunt een taart bestellen door cake- of 
taartvormen (max. Ø 26 cm) aan te leveren en 
te kiezen uit de volgende mogelijkheden: 
Appeltaart - € 10; Kwarktaart - € 10; 
Chocoladetaart -   € 10; Cake - € 6;       
Kruidcake - € 6. 
Taarten en cakes kunnen per mail besteld 
worden: moldavie2015@gmail.com. Via dat 
mailadres is ook meer informatie te krijgen. De 
taarten en cakes worden thuis bezorgd en bij de 
bezorging afgerekend. 
Wilt u, los van de acties, het project steunen, 
dan kunt u een bedrag overmaken op 
rekeningnummer  NL49 RABO 0302 2639 77 
t.n.v. ZWO onder vermelding ‘jongerenproject 
Moldavie’. (Dit is een rekeningnummer met 
ANBI-keurmerk.) 
 

Zwemactie 
Het kan alleen nog vanmorgen! Vanmiddag gaan 
de jongeren van het diaconaal project een uur 
lang baantjes trekken in De Slag. U kunt ze 
sponsoren voor die sportieve prestatie. Op de 
houten hangtafel in de hal liggen inschrijflijsten 
en daar kunt u zich als sponsor opgeven. 
 
Agenda 
zo. 31 mei 14.00 u Zwemactie Moldaviëgroep 
zo. 31 mei 19.00 u 19.00u Repetitie jeugdmusical,    
de Eshof 
di. 2 juni 10.00u Oecumenische Coördinatie Groep 
t.h.v. Lies Traa 
wo. 3 juni 10.30 u ZWO, de Eshof 
vr. 5 juni 15.45 u Generale repetitie jeugdmusical,    
de Eshof 
zo. 7 juni 10.00 u Uitvoering Musical “like” 
zo. 7 juni 13.30 u Uitvoering Musical “like” 
 
 

mailto:moldavie2015@gmail.com


 

 


