
 
Zondag 8 mei 2016 

 Zevende 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:’O Here, God, kom mij bevrijden’  
Lied 43: 3, 4, 5  
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (Taizé; m. Jacques Berthier) 
 
 
Gloria: ‘Gij boden rond Gods troon’ 
Lied 725: 1, 2, 3, 4 
 

 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: Psalm 80: 9-20 
 
Lied: ‘Richt op uw macht, 0 Here der 
heerscharen’ Lied 451: 1, 2, 3  
 
Evangelielezing: Johannes 15: 1-8 
 

Lied: ‘Gij schittert als een edelsteen’ 
Lied: 518: 3, 4  
 
Uitleg en verkondiging 
 
 
 
 

Lied: ‘U kennen, uit en tot U leven’                 
Lied: 653: 1, 5, 7 
 

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: Lied:‘In Christus is noch west noch oost’ 
Lied 969: 1, 2, 3, 4 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 de cantorij 

 
De 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 
financieel moeilijk hebben. Dit kan komen 
doordat ze hun werk hebben verloren of 
onverwacht voor (te grote) uitgaven staan 
waardoor mensen of gezinnen aan het einde   
van de maand hun vaste lasten niet kunnen 
betalen. Voor deze mensen staat de Diaconie  
hen bij en probeert ze verder te helpen.         
Niet alleen financieel maar ook om ze wegwijs   
te maken in de mogelijkheden van hulp die 
geboden kan worden door stichtingen en 
instanties zoals schuldhulpmaatje.                  
Uw bijdrage hiervoor is zeer gewenst en soms 
zelfs hard nodig!  
 

 
Bloemen 
De bloemen gaan vanmorgen naar Rie Lensen- 
de Graaff (’t Viertel 33) Zij was tijdelijk verhuisd   
naar De Pol in Nijkerk en mocht 12 april weer 
naar huis. Zij was heel trots dat ze op haar 98e 
jaar toch weer zelfstandig thuis kan zijn. Ze 

merkt dat de jaren beginnen te tellen en om haar 
op te fleuren krijgt zij de bloemen.   
 
Kaart 
De eerste kaart is voor Rie de Langen-Philippo 
(De Brink 36) Ze ligt in het ziekenhuis en het  
gaat niet zo goed met haar. Ze is erg in de war. 

Een kaart vanuit de Eshof zal haar zeker goed 
doen. 
 
De tweede kaart is voor haar man, Roel de 
Langen. Roel verblijft al sinds november 2011    
in verzorgingstehuis St. Joseph in Achterveld. 
(Hessenweg 218, 3791 PP) Roel is 1 mei j.l.       

90 jaar geworden.  
 
 
 
 
 
 
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 
 

Zondag 15 mei  

Volgende week zondag 15 mei (Pinksteren) zal 
ds Ellie Boot voorgaan in de kerkdienst.  
 
Agenda 
wo.11 mei 20.00u Repetitie cantorij, de Eshof 
 

 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl; op www.kerkdienstgemist.nl     
zijn de kerkdiensten in de Eshof te beluisteren, 
rechtstreeks of als archiefopname. 
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