
 

 
Hulp bij het boodschappen doen of hulp om uw 
betalingen op een rijtje te houden.  
Maar ook als mensen in de laatste fase van hun 
leven thuis wensen te blijven, kan de Hulpdienst 
gebeld worden voor ondersteuning. Deze 
fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de 
mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben 
 
Bloemen 
De bloemen zijn voor Riet van Deuveren-Fles 
(Lindenhof 34)  Zij is vandaag 79 jaar geworden. 
Met een hartelijke felicitatie! 
     
Kaarten 
Vandaag tekenen we twee kaarten.  
De eerste kaart is voor Judith Konstapel 
(Crocuslaan 8) Zij is al jaren mantelzorger voor 
Truus van Leeuwen. Het zorgen is voor haar een 
dagtaak. Wij wensen haar met deze kaart veel 
sterkte om te kunnen blijven zorgen.  
De tweede kaart is voor Truus van Leeuwen. (Ook 

Crocuslaan 8) Zij ontvangt de kaart als teken van 
verbondenheid met de Eshof. 
 
Vakantie 
Van 13 juli tot en met 9 augustus heeft Ellie Boot 
vakantie. In deze tijd zijn verschillende predikanten 
in de omgeving bereid in te springen in 
noodsituaties. Hun namen staan in het kerkblad. 
De ambtsdragers hebben hun gegevens. 

 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl; 
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkdienstgemist.nl 
 

 
  
 

 

 

                                         
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Zondag 2 augustus 2015 
 Zevende van de zomer 

 
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 Wees in ons midden, 
 God van ons hart – 
 adem ons open door uw Geest. 
allen Zie ons aan zoals wij zijn 
 en neem ons op in uw liefde. 
vg Maak met ons een nieuw begin, 
 vandaag, morgen en alle dagen 
 die ons gegeven worden. 
allen Amen 
 
Openingslied: “Groot koning is de Heer” 
Psalm 97: 1,2 (t. Ad den Besten; m. Geneve 1562) 
 

                         hierna gaan allen zitten 
 
Smeekgebed, driemaal (d.w.z. na iedere 
gebedsstrofe) besloten met: 

 
(Taizé, liederen- en gebedenboek, 68) 

 
Gloria: “Zolang wij ademhalen” Lied 657: 1,2     
(t. Sytze de Vries; m. Wales 1865) 
 

 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 

de kinderdienst gaan. 

 
Lezing uit de profetie: 1 Samuël 8 

 
Lied “O lieve Heer, geef vrede” Lied 1009: 3       
(t. W.Barnard; m. Geneve 1542) 

 

Evangelielezing Mattheüs 2: 1-3 
 
Lied “Juich voor de koning van de Joden”          
Lied 526: 1                                                      
(t. Tom Naastepad; m. Straatsburg 1545) 

4 1 

http://www.pgdeeshof.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


Je zou kunnen schrijven dat de tumor markers weer  
 

 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied “Geef, Heer, de koning uwe rechten”       
Lied 72: 1,4,6,7                                               
(t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1545) 

 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst.  

 
Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij samen: 
allen

 
(m. Richard Farrant) 
 
Lofgebed uit de Didachè: “Wij danken U, Vader”: 
LB 402b  
(t. uit de vroegchristelijke Didachè-liturgie, bew. Sytze 
de Vries, m. Willem Vogel) 
 
vg Want in de nacht van de overlevering 
nam hij het brood, zegende U, brak het 
en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie; 
doe dit om mij te gedenken.” 
 
Ook nam hij de beker, zegende U 
en gaf hem zijn leerlingen met de woorden: 
“Drink allen hier uit; 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Blijf dit doen om mij te gedenken.” 
 
Zo bidden wij U met de woorden 
die Jezus ons gegeven heeft: 
 
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. 

 

 

 
 
Terwijl het brood gebroken wordt zingen we: 

 
Lied  “Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven” 
Lied 985  
(t. Henk Jongerius; m.John Bachus Dykes) 

 

We delen brood en wijn, terwijl we luisteren naar 
muziek.  
Bij de Paaskaars wordt het brood uitgedeeld.  
 
Jan van de Kuilen reikt de beker met druivensap 
aan,  in de andere bekers  zit een alcohol-
houdende wijn. 
 
Tegen het einde van de maaltijd worden de 
kinderen uit de oppas opgehaald. 
 
Slotlied “Jezus zal heersen waar de zon” 
Lied 871                                          staande                                                               
(t. Isaac Watts; m. Psalmodia Evangelica 1780)     staande 

 
 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen 
allen (431b) 

 

 

 
Zondagsbrief 2 augustus 2015 

Voorganger: ds Edward van der Kaaij (Nijkerk) 
Organist/pianist: Rudi Coppoolse  
Ouderlingen: José van Dasselaar, Herman 
Julsing  
Diakenen: Wilma van de Kuilen, Ellen v.d. Linden 
en Henry Westein 
Lector: Irene de Vries  
Welkomstdienst: Lieske Duim  
Kinderdienst: Maarten Kneppers 
Oppas: Ilse Heining 
Koster: Jaap van Ginkel 
Koffiedienst: Dinie Beitler, Tonny van Rootselaar   
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Stichting Hulpdienst 
Hoevelaken 
De tweede collecte is voor het Jeugd - en 
jongerenwerk .  
 
Bij de eerste collecte 
Deze zomerperiode willen we u om aandacht 
vragen voor een fantastische plaatselijke 

stichting: Zij staan klaar met vervoer, naar 
bijvoorbeeld de pedicure, dokter of ziekenhuis, 
waarbij ze u ook, desgewenst, bij het 
artsenbezoek willen begeleiden.  
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