
 
Zondag 6 september 2015 

 twaalfde 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 Goede God, 
 zie ons staan 
 op de drempel van uw huis, 
 zoekend naar woorden: 
 uw mensen. 
allen Verwarm ons en doordring ons 
 met uw Geest 
 opdat wij elkaar zien 

 zoals wij zijn: 
 uw mensen. 
 Amen. 
 
Openingslied: “Hij die gesproken heeft een woord 
dat gáát”: lied 362,1 (t. Huub Oosterhuis, m. 
Bernard Huijbers) 

 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed (door Ellen van der Linden), eenmaal 
besloten met   (Marten Kamminga; Nader tot jou,27) 

 
 
Gloria: “Gloria in excelsis Deo” (Ateliers et Presses 
de Taizé) Tweemaal allen, daarna in canon: groep 
1 = alle meisjes en vrouwen, groep 2 = alle 
jongens en mannen 

 
 
 de heilige Schrift 
Gebed van de zondag 

 

Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 

 
 
Evangelielezing: Marcus 8,27 – 9,1 
 
Acclamatie: “Laudate Dominum” = Psalm 117,1 
(Taizé) Vertaling: “loof de Heer, halleluja” 
De solisten beginnen. Na twee keer mogen allen 
invallen en voor zichzelf één van de partijen kiezen 
(sopraan, alt, tenor, bas). We herhalen het lied 
verschillende keren. Lodewijk geeft aan wanneer 
we het beëindigen. 

 
 
Uitleg en verkondiging 
 

Lied: “Wie aan dit bestaan verloren”: lied 845,3 
(t. Huub Oosterhuis, m. Henri Heuvelmans)  
 

bevestiging van ambtsdragers; 
gebeden en gaven; 

viering van de maaltijd van de Heer 
 
Afscheid 

 
Geloofsbelijdenis (waarin Jan Vogel en Nel van 
Rietschoten-Stehouwer voorgaan) staande 
 
vg Ik geloof in God, 
 de Oneindige, de Levende, de Zorgende 
 die alles in het leven heeft geroepen 

 die mij gewild heeft 
 als mijzelf en als deel van het geheel. 
 
allen Ik geloof in Jezus Christus, 
 liefste geschenk van God, 
 Maria’s zoon en mijn broeder, 
 die mij de weg wijst naar een leven 

 van mededogen, vreugde en hoop. 
 
vg Ik geloof in de Geest, 
 adem van God, woord van Jezus 
 die in mij leeft en mij drijft 



 op zoek naar gerechtigheid, waarheid en 

eenheid. 
 
allen Ik geloof in de gemeenschap van 

mensen, 
 lief en leed delend, in vrede levend, 
 elkaar op handen dragend als God, 
 elkaar in liefde vergevend als Jezus, 

 elkaar bemoedigend en troostend als 
de Geest. 

 Zo zal het eindelijk worden! 
(Helmi van Straten-van Beeck) 

 
allen gaan zitten 

Vraag aan de te bevestigen ambtsdragers en te 
benoemen pastoraal medewerkers 

 
Willen jullie je werk als ouderling en pastoraal 
medewerker in deze gemeente verrichten met inzet 
van de gaven die jullie zijn gegeven, onder 
geheimhouding van hetgeen je in het verborgene 
wordt toevertrouwd, gehoorzaam aan Gods Woord 
en als getuige van zijn trouw? 

 
Antwoord van Diana Kneppers-Doornekamp, 
Petronella Antonia Wilhelmina van der Linden en 
Berendina van Heiningen-van Veldhuizen 
 
Wil jij een hernieuwde verbintenis aangaan als 
ouderling en je gelofte vernieuwen? 

 
Antwoord van Lena Willemtje Willemina van der 
Laan 
 
Wil jij jouw gelofte vernieuwen, nu je ook pastorale 
taken op je gaat nemen? 
 
Antwoord van Jan Vogel 
 
Wil jij jouw gelofte vernieuwen, nu jij als ouderling 
ook als pastoraal medewerker wordt aangesteld? 
 
Antwoord van Pieternella Adriana van Rietschoten-
Stehouwer 
 

Zegen 
Wees dan gezegend in jullie arbeid 
in Christus’ gemeente; 
laat je inspireren door zijn Geest. 
Ontferm je over ieder 
die God tot je zendt. 
Moge liefde en vreugde, 

een open oor, open oog en open hart 
jullie daarbij nooit ontbreken. 
Bewaar je vertrouwen in Hem 
die jullie bewaart op al jullie wegen. 
allen Amen. 

allen gaan staan 
Vraag aan de gemeente 
vg Gemeente, wilt u Diana, Ellen, Ina, Lenie, 

Nel en Jan als ouderling en pastoraal 
medewerker omringen met uw meeleven, 
hen bijstaan waar dat nodig is en hen 
dragen met uw gebed? 

allen Ja, dat willen wij van harte. 

 
Lied: “Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild”: 
lied 362,2 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard 
Huijbers) 

allen gaan zitten 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 

Inzameling van de gaven; Rudi speelt intussen 
“Wir glauben all an einen Gott” (J.S. Bach) 
 
In gedachtenis: Gerrit de Gans (Gert) 
29 januari 1950 – 30 augustus 2015 
 
Voorbeden (met Diana Kneppers-Doornekamp), 
steeds besloten met: 

... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij samen: 

(t. Sieds Prins, m. Tom Löwenthal) 

 
 
Tafelgebed = lied: “Op de avond…”: lied 395, 1 
(t. Karel Deurloo, m. Wim ter Burg) 
 

Instellingswoorden 
Want op die avond nam hij het brood, 
zegende God, brak het 
en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie; 
doe dit om mij te gedenken.” 
 
Ook nam hij de beker, zegende God 

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.” 
 
Lied: “Op de avond toen de uittocht”, vers 2 t/m 4 
 
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. 

 
 
Delen van brood en wijn; Wester Schuiteman zal 
het druivensap aanreiken. 
 
Tegen het einde van de maaltijd worden de 

kinderen uit de oppas opgehaald. We zingen 
tenslotte lied 891: “Heer, ik kom bij U” (t. en m. 
Geoff Bullock, vert. Liesbeth Goedbloed). 
Coupletten door soli, refrein allen. 
 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: “Van U is deze wereld, 
deze tijd”: lied 362,3    staande 
 
U kunt na de kerkdienst de nieuwe ambtsdragers 
de hand drukken. Ook bent u van harte 
uitgenodigd om koffie of thee te blijven drinken. 

 

Zondagsbrief 6 september 2015 
 
Voorganger: ds Ellie Boot 
Ouderlingen: Hannah Wicherink, Nel van Rietschoten 
Diaken: William Bouw, Quirina Schipper, Max de Vries 
Organist: Rudi Coppoolse 
Lector: Ans Baas 
Zondagskind: Wester Schuiteman 
Leiding kinderdienst: Jessica Hofman, Jantine 
Schuiteman 
Oppas: Ina van Os, Elza Ipenburg 
Koster: Jan Beitler 
Koffiedienst: Anjo en Tom van Noord 
Welkomstdienst: Ad en Nia Ritmeester 
Met medewerking van Lodewijk de Vries en enkele 
zangers en zangeressen van Free 
 
Collecte 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie; de tweede is 
voor het onderhoud van het gebouw.  
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. 
 
Kaart 
We sturen vanmorgen een groet met onze deelneming 
aan Gertjan en Laura de Gans-de Boer (zoon en 
schoondochter van Gert) en aan Judith Grootscholten 
(partner van Gert). We wensen hen veel sterkte toe. 
 
Bloemen 

De bloemen zijn voor Mart en Liesbeth Geelhoed-
Meihuizen (Heribertlaan 4): ze zijn op 9 september 50 
jaar getrouwd. Met een hartelijke felicitatie! 
 
Bevestiging van ambtsdragers 
Vanmorgen 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. 
 
Startzondag 
Op 20 september vieren we samen met de buren van de 
Paulusgemeenschap de startzondag. Er zal na de 
oecumenische viering een gevarieerd programma zijn, 
dat we rond half één besluiten met een lunch. Van harte 
uitgenodigd! 
 
Vorming & toerusting 
Bij de Rondom, die deze week is verschenen, hebt u de 
brochure met het activiteitenaanbod van vorming en 
toerusting van de Paulusgemeenschap en de 
Eshofgemeente ontvangen. We hopen dat u de tijd 
neemt er zich in te verdiepen en dat u meedoet met een 
(of meerdere) van de activiteiten! 
 
Oecumenische reis naar Armenië en Georgië 
Vast een reminder voor iedereen die geïnteresseerd is: 
op maandag 21 september zal er om 20.00 uur in het 
Pauluscentrum een informatieavond zijn over de 
oecumenische reis naar Armenië en Georgië in april/mei 
2016. Van harte welkom! 
 
Duurzaam = dat je lang meegaat 
Ook vast een bericht over de eerste avond rond 
duurzaamheid. Op maandag 28 september zullen we 
onder leiding van onze eigen duurzaamheidsgroep 
(Lieske Duim, Henk Boswijk, Herman Julsing en Evert 
Veldhuizen) ons bezighouden met wat er maar met 
duurzaamheid en kerkzijn te maken heeft. Een 
belangrijk thema in deze tijd. Hebben we de moed te 
zien wat er met de wereld gebeurt? En zijn we bereid 
ons persoonlijk in te zetten voor behoud van onze 
planeet? De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats 
in de Eshof. 
 
Agenda 
di. 8 sept. 20.00u Wijkteam 8 (Plaats?) 
wo. 9 sept. 20.00u Diaconie, de Eshof 
do. 10 sept. 20.00u Pastorale Raad, de Eshof 
za. 12 sept. v.a. 9.00u Bezinningsdag kerkenraad, 
zorgboerderij Blommendal, Stoutenburg 
 
Verdere informatie over de kerk: www.pgdeeshof.nl 
Op www.kerkdienstgemist.nl zijn de kerkdiensten in de 
Eshof te beluisteren, rechtstreeks of als archiefopname. 

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

