
 
Zondag 22 mei 2016 

 Trinitatis 

 
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: ‘Draag op een lied, aan Hem 
gewijd’ Lied 68: 2 en 7 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (Taizé; m. Jacques Berthier) 
 
 
Gloria: ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest’ 
Lied 706: 1, 3 en 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: Spreuken 8: 
22-31 
 
Lied: ‘De wijsheid van vóór alle tijden’  
Lied 846: 1, 2 en 6 
 

Evangelielezing: Johannes 3: 1-16 
 
Acclamatie:  ‘O Heer God, erbarmend, genadig’ 
Lied 329 zingen we twee keer 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: ‘Dragende, moederlijke God’                 

Lied 707: 1, 2 en 3 
 

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: ‘Al wat een mens te kennen zoekt’     
Lied 848: 1 t/m 5  staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen 
allen (431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor het Hospice in Nijkerk    
De tweede collecte is voor muziek en liturgie 
 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  

doos voor Moldavië.  
  
Bij de eerste collecte  



   
Het hospice Nijkerk heeft een regionale functie  
maar ook mensen van “buiten” zijn welkom. De 
doelgroep gasten bestaat uit mensen vanaf 18 
jaar 
 bij wie door de arts of specialist is vastgesteld 
dat 
 er sprake is van een palliatieve terminale fase 
met een levensverwachting van korter dan drie 

maanden. Onze bijdrage is zeer welkom. 
 
Bloemen 
Vandaag gaan de bloemen naar  Etta en Pim van 
Tent (Constantijngaarde 4) Wij feliciteren hen 
van harte met hun vijfenveertig jarig huwelijk op 
28 mei a.s. 
 

Kaart 
Wij tekenen vanmorgen een kaart voor Jannie 
Venema (Roggeakker 52) Zij is een paar weken 
geleden uitgegleden in de keuken en heeft 
daarbij haar knie gebroken. Ze is opgenomen in 
het Meander.      
 

Zondag 29mei  
Volgende week zondag 29 mei leidt Marian van 
Giezen uit Zeist de dienst. 
 

 

 
 
Musicalgroep Hoevelaken zoekt 
deelnemers voor Anatevka  
Na de successen van Ester, Maria en Ruth is het 
tijd voor iets nieuws. In het najaar van 2016 

gaat Musicalgroep Hoevelaken van start met de 
repetities van de musical Anatevka (Fiddler on 
the Roof, gebaseerd op de Jiddische roman 
Tevye en zijn dochters). Nu eens geen musical 
van een Bijbelverhaal, maar een heuse 

Broadway-musical met actuele thema's als 

religie, waarden, het loslaten van je eigen 
principes en normen. Actueel in deze 
veranderende tijden en dreiging.  Bekende 
liederen uit de musical zijn: Als ik toch eens rijk 
was en Zonlicht Maanlicht. Regisseur is Marcel 
Willems, ondersteund door Ruth Bouwstra en 
Erica Wortman. Muzikale leiding is in handen van 
Lodewijk de Vries. Initiatiefneemster en 
producent is Nel Stoffelsen.  
 
Voor deze musical worden enthousiaste 
deelnemers gezocht, jong en oud. 
Minimumleeftijd is 15 jaar. Op maandag 20 juni 
kunnen belangstellenden zich laten informeren 

over deze prachtige musical.  De avond is om 
20.00 uur in de Eshof. Vanaf 19.30 uur staat de 
koffie klaar. 
 
Opgeven voor deelname aan de musical kan na 
deze avond bij Nel Stoffelsen, 
nel.stoffelsen@kpnmail.nl. Meer info op 
www.musical-hoevelaken.nl.  Hier is binnenkort 

ook het deelnameformulier te downloaden. 
 
 
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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