
 
Zondag 21 juni 2015 

 eerste van de zomer  

 
Orgelspel 
Welkom; stil gebed 
 allen gaan staan 
Openingslied: “Gods goedheid houdt ons 
staande”: lied 107, 1 + 2 
 
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. 
 
Vervolg openingslied: lied 107, 3 + 4 
 allen gaan zitten 
 
Kyrie- en gloriahymne: lied 299e 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Lied: “Niet als een storm, als een vloed”: lied 
321, 1 + 2 + 3 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Psalm 110 
 
Evangelielezing: Johannes 18,28 – 19,16 
 
Lied: “Niet als een storm, als een vloed”: lied 
321, 6 + 7 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: “De Geest des Heren heeft een nieuw begin 
gemaakt”: lied 686 
 

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

 
(geef ons vrede van het hart) 

allen Onze Vader… 
 

Slotlied: “Ten hemel opgevaren is”: lied 661 
staande; onder het slotlied worden de kinderen 
uit de oppas opgehaald. 
 
Zegen 
allen (431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie. De 
tweede collecte is voor vorming en toerusting. 
Alle kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos 
voor Moldavië. 
 
Bij de eerste collecte   
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; 
voor mensen dichtbij, die het soms (financieel) 
moeilijk hebben. Ook hiervoor is uw bijdrage gewenst 
en soms zelfs hard nodig. 
 
Bloemen 
De bloemen zijn ook vandaag voor twee bruidsparen 
bestemd. Jan en Anneke de Booy-Vermeer (Lindenhof 
6) zijn op 21 juni vijftig jaar getrouwd. En Lenie van 
der Laan en Jan Duijnhouwer (Dr F.W. 
Klaarenbeeksingel 65) vieren op 23 juni hun 
vijfenveertigjarig jubileum. Met een hartelijke 
gelukwens namens ons allen! 
 
Kaart 
Er is vanmorgen een kaart voor Anne Doornekamp 
(Nassaulaan 64), drie jaar oud, die afgelopen 
maandag aan haar amandelen is geopereerd. En er is 
een kaart voor Jan Vogel (Tabaksland 12). Afgelopen 
woensdag heeft hij een operatie ondergaan waarbij 
een halsslagader is schoongemaakt. We wensen 
beiden van harte beterschap toe. 
 
Taartenactie Moldavie 
Grote belangstelling is er geweest voor de taarten, die 
we op bestelling hebben gebakken om geld te 
verdienen voor het diaconale project. 
We zijn nu bezig met de voorbereiding voor de reis, 
alles is bijna geregeld. We stoppen nu met de taarten 
actie. Bestellingen die al gedaan zijn worden netjes 
afgehandeld. 
Zeer bedankt voor uw aanvragen, dat heeft ons flink 
geholpen! We hebben ruim 580 euro hiermee 
verdiend. 
Inmiddels is het bijna zover en gaan we naar 
Moldavie. Het benodigde geldbedrag van 18.500 euro 
is ruim bijeengebracht. Los van onze acties hebben 
vele mensen uit de Eshof maar ook uit het dorp 
Hoevelaken een flinke bijdrage geleverd. Dank, dank 
jullie allemaal! Het Moldaviëteam 
 
Agenda 
di. 23 juni 13.30u Activiteitenmiddag, de Eshof 
di. 23 juni 20.00u Wijkteam 7, De Heerd 5 
wo. 24 juni 20.00u Commissie Vorming & Toerusting, 
Lindenhof 18 
wo. 24 juni 20.00u Diaconie, de Eshof 
do. 25 juni 20.00u Moderamen, de Eshof 


