
 
Zondag 1 mei 2016 

 6e zondag van Pasen 

 
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: ‘Niet als een storm, als een vloed’; 
Lied 321 vers 1,2,3,6,7 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (Taizé; m. Jacques Berthier) 
 
 
Gloria: ‘Gloria a Dios’, Lied 309a 
 
 de heilige Schrift 

 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 
licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Joël 2: 21-27 

 
Lied: ‘Heer, komt in deze tijd’; Lied 662 vers 1 
 
Evangelielezing: Johannes 14: 23-29 
 
Lied: ‘Heer, komt in deze tijd’; Lied 662 vers 2  
 

Uitleg en verkondiging 
 
Lied: ‘O lieve Heer, geef vrede’; Lied 1009 
 

 
gebeden en gaven 

 
 

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

Voorbeden, steeds besloten met: 

... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen   (t. Sytze de Vries, m. Jan de Jong) 
 
 
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:’Kom, laat ons opgaan’; Lied 1016 
 

 Staande 
 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen 
allen (431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor straatpastoraat 
Amersfoort   

De tweede collecte is voor de Eredienst 
 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Moldavië.  
  



Bij de eerste collecte  

 Wij vragen uw aandacht 
voor het Straatpastoraat te Amersfoort. De 
stichting heeft een straatpastor in dienst die 
vorm en inhoud geeft aan de geestelijke zorg 

voor mensen die op straat leven en die in de 
opvang verblijven. Daarmee vervult de stichting 
een behoefte waarin eerder niet was voorzien in 
het pakket aan hulpverlening. De straatpastor 
respecteert de religieuze of levensbeschouwelijke 
achtergrond van een ieder die zij ontmoet. 
Daarachter schuilt het verlangen naar een 
samenleving waarin we elkaar met respect 

tegemoet treden. Onze bijdrage is zeer welkom  
 
De bloemen gaan naar Mieke en Ton Kleber-
Lambers (Christinapad 1) Morgen, 2 mei, vieren 
zij de dag dat ze 55 jaar geleden getrouwd zijn. 
Met de bloemen krijgen ze onze felicitaties.  
 
Kaart 
Als teken van verbondenheid tekenen we een 
kaart voor Wil Vreekamp-Geurtsen van 
Tuijllstraat 25 3829 AB Hooglanderveen  
(kamer 209)  
en een kaart voor Gijsje Dasselaar –van der 
Horst (zelfde adres) kamer 207. 

 
  
Rommelmarkt De Eshof 
Op zaterdag 21 mei zal de jaarlijkse 
rommelmarkt in de Eshof plaatsvinden. Tussen 
09:00 en 12:00 kunt u weer terecht bij ons voor 
de leukste koopjes en natuurlijk de heerlijke 
taarten.  
 
 
U kunt uw eigen spullen ook bij ons inleveren op 
19 mei en vrijdag 20 mei. Tussen 18:00 en 
20:00 zal de kerk worden ingericht. Wij nemen  
al uw spullen graag in ontvangst behalve 
witgoed, grote meubels en beeldbuizen. Er is een 
beperkte mogelijkheid om spullen eerder in te 
leveren of op te laten halen. Daarvoor kunt u 
contact opnemen met de organisatie.  
 
Wilt u als vrijwilliger helpen bij de rommelmarkt? 
Dan horen wij dat graag! 
Contact: rommelmarktdeeshof@gmail.com of  

06-27 74 67 24 Remco v.d. Burg 
 
Excursie katholiek Amsterdam 
In het boekje van Vorming & Toerusting staat 
voor zaterdag 7 mei een excursie naar katholiek 
Amsterdam op het programma. Wegens de reis 
naar Georgië en Armenië gaat deze excursie niet 
door en is verschoven naar volgend seizoen. 
In de Rondom van april staat deze activiteit nog 
in de agenda, maar dat is onjuist. 
 
 
 

Hemelvaartsdag   

Op Hemelvaartsdag - donderdag 5 mei- is 
iedereen weer welkom voor de traditionele 
fiets/wandeltocht en de aansluitende viering om 
10:00 uur in de Paulusparochie. 
Voor de fiets of wandelroute verzamelen we om 
8:30 bij de Paulusparochie.  
Jan Vogel heeft twee routes uitgezet dus we 
verwachten dat iedereen mee kan doen. 
Het thema is "loslaten". 
 
Zondag 8 mei  
Volgende week zondag 8 mei zal ds Lisette van 
der Meijden uit Leiden voorgaan in de kerkdienst. 
 
Agenda  
wo. 4 mei 13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
za. 7 mei n.t.b. Eind reis naar Armenië en Georgië 
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl  
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkdienstgemist.nl 
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