
 

 
Zondag 30 augustus 2015 

elfde 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 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: ‘In de veelheid van geluiden’:   
lied 283                                                         
(t. Sytze de Vries m. Broedergemeente 1740) 
 

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

 
 
Gloria: ‘Alle eer en alle glorie’: lied 305 
(t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel) 
 
 de heilige Schrift 

 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit  Eerste Testament: Psalm 139: 1-12  

 
Lied: ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’: 
lied 275 (t. Huub Oosterhuis, m.16e eeuw) 
 
 

 

Evangelielezing: Marcus 10: 2-9  
 
Lied : ‘Neem mij aan zoals ik ben’: lied 833    
we zingen het lied driemaal in het Nederlands.  
(t. en m. John L. Bell) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: ‘Zie, Ik ben met u’ vers 1, 2, 4, 5 en 7 
(vert. Wim Pendrecht; Liederen en gebeden uit 
Iona en Glasgow, 36) 

 
 

2. Zie, Ik ben met u, welke weg u ook gaat… 
 
4. Zie, Ik ben met u als de liefde veel vraagt… 
 
5. Zie, Ik ben met u als er tegenspoed dreigt… 
 
7. Zie, Ik ben met u tot het eind van de tijd… 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven 

 
De groep jongeren is weliswaar terug uit 
Moldavië, maar onze verbondenheid met de 
Moldaviërs blijft. Kinderen mogen daarom  
nog steeds hun bijdrage doen in de doos  
voor Moldavië.  
 
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: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’:  
lied 416 staande 
 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen 
allen (431b) 

 

 

 Zondagsbrief 30 augustus 2015 

Voorganger: Mw. M. Visser - Hesseling 
Organist/pianist: Rudi Coppoolse  
Ouderlingen: Jan Vogel, Lenie v.d. Laan  
Diakenen: Ellen v.d. Linden 
Lector: Hans van den Berg  
Welkomstdienst: Coralien Toom  
Kinderdienst: Jolanda van den Berg, Heidi van 
Dusschoten 
Oppas: Anja Bouw, Tim Floor 
Koster: Norman Kempen 
Koffiedienst: Joke v.d. Pol, Tineke v.d. Veen   
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Missionair werk PKN 
De tweede collecte is voor Vorming & Toerusting   
 

Bij de eerste collecte 
Heilig Vuur West in de wijk Oud West in 
Amsterdam is een van de pioniersplekken van  
de Protestantse Kerk. Ds. Margrietha Reinders   
is aan deze plek verbonden.  
Ze weet dat mensen buiten de kerk ook 
verlangen naar God. Ze zoekt hen op in 
buurthuizen en cafés. In Oud West wonen veel 

singles en mensen met een beperkte kans om   
te werken of een opleiding te volgen. Onder hen 
veel eenzame mensen die graag deel willen 
uitmaken van een liefdevolle gemeenschap.    
Ds. Margrietha organiseert voor hen maande-
lijkse bijeenkomsten in een café waar mensen 
samen een gedeelte uit de Bijbel lezen en 
daarover doorpraten. En vieringen met een 
maaltijd. De opbrengst van de collecte is 
bestemd voor pioniersplekken die mensen ook 
buiten de kerk bereiken met de liefdevolle 
boodschap van God. Van harte aanbevolen! 

Bloemen  

Riek de Gier-Noort (Prikkebeenhof 1)  is vandaag  
91 jaar geworden. Wij feliciteren wij haar daar 
van harte mee en onderstrepen dat met de 
bloemen.   
 
Kaart 
Woensdag is Kees van den Berg (de Veenslag 
24) geopereerd aan een ingekapselde tumor in 
de alvleesklier. Kees is lid van de Paulusgemeen-
schap, maar komt vaak in de Eshof. Wij wensen 
hem sterkte en van harte beterschap. 

 
Bevestiging van ambtsdragers 
Op zondag 6 september zullen verschillende 

mensen in een ambt worden bevestigd. Diana 
Kneppers-Doornekamp zal worden bevestigd  
in het ambt van ouderling. Ook Ellen van der 
Linden zal vanaf deze zondag met dit ambt 
bekleed zijn: ze was diaken, maar heeft zich 
gerealiseerd dat het ambt van ouderling beter  
bij haar past. Lenie van der Laan zal voor twee 
jaar een hernieuwde verbintenis aangaan. 
Daarnaast zal Ina van Heiningen worden 
benoemd tot pastoraal medewerker. Ook zij  
zal de gelofte van geheimhouding afleggen  
en de zegen meekrijgen voor haar werk.  
Ook Nel van Rietschoten wordt benoemd tot 
pastoraal medewerker. 
Vanaf deze zondag zal bovendien Jan Vogel  

naast ouderling voor de oecumene ook als 
wijkouderling aan de slag gaan. 
 
Vorming & toerusting 
Bij de Rondom, die de komende week  
verschijnt, ontvangt u de brochure met het 
activiteitenaanbod van vorming en toerusting 

van de Paulusgemeenschap en de Eshof-
gemeente.  
We hopen dat u de tijd neemt er zich in te 
verdiepen en dat u meedoet met één (of 
meerdere) van de activiteiten! 
 

Agenda 

ma 31aug.20.00u Kinderdienstleiding, de Eshof  
di.  1sep. 18.00 u Wijkteam 6 Pepermolen  
di.  1sep. 20.00 u Wijkteam 5 Julianalaan 15 
do. 3 sep.20.00 u Moderamen, de Eshof 
 
 

Verdere informatie over de kerk: 

www.pgdeeshof.nl; 
Kerkdiensten beluisteren: 
www.kerkdienstgemist.nl 
 

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

