
 

 

 
Zondag 29 mei 2016 

 1e  zondag na 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:”De dag gaat open voor het woord 
des Heren” Lied 217: 1,2,3  
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (Taizé; m. Jacques Berthier) 
 
 
Glorialied:” Geprezen zij God” 
Lied 150a: 1,3,4 

 
 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: 1 Kon. 8, 22 en 
37 - 43 
 
Lied:  “Zing een nieuw lied, alle landen”        
Lied 96a: 1,2,3  
 

Evangelielezing: Lucas 7: 1-10 
 
Acclamatie: “U komt de lof toe, U het gezang” 
Lied 339a 
 
Uitleg en verkondiging 
 
 

 
Lied:” Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom” 
Lied 840: 1,2,3 
 

gebeden en gaven 

 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven 
 
In gedachtenis: Roelof (Roel) Burema 
3 maart 1948 – 25 mei 2016 
 
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:”Zing voor de Heer een nieuw gezang” 
Lied 655: 1,3,4,5 

 staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen 
allen (431b) 
 

 
  

 

Zondagsbrief 29 mei 2016  

Voorganger: ds Marian van Giezen 
Organist: Skip van Rooij  
Ouderlingen: Herman Julsing, Mart Geelhoed 
Diaken: Quirina Schipper 
Lector: Dineke Schreiber  
Zondagskind: Sjoerd van de Kamp  
Welkomstdienst: Coralien Toom   
Kinderdienst: Maarten Kneppers 
Oppas: Gerdien Veld, Anje Boswijk 
Koster: Jan Beitler  
Koffiedienst: Ans Baas, Netty Buitink 
Geluidsdienst: Jan Vogel 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie    
De tweede collecte is voor onderhoud van het 
gebouw 
 

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 
Er is nog geen bestemming voor de bloemen. 
  
Kaart 
Wij tekenen vanmorgen een kaart voor Agnes 
Burema, haar dochters, haar schoonzoons en 
haar kleinkinderen. Met deze kaart willen wij hen  
laten weten dat we met hen meeleven. 
 
Brunchdienst op 3 juli a.s.  
De brunchdienst begint met inloop om 10.30 
uur: we drinken dan koffie/thee/limonade.  
Om 11.00 uur zal de (korte) kerkdienst beginnen 
die uitloopt op de brunch. Ieder die komt, wordt 
gevraagd daarvoor iets te eten mee te nemen; 
drinken verzorgt de voorbereidingsgroep.  
Zo delen we 'brood en wijn' op de wijze zoals de 
allereerste christengemeenten dat deden.  

 
 
 
 
Na de brunch, van 12.00 tot 13.00 uur, is er een 
programma in verschillende deelgroepen waarin 
muziek centraal staat.  
Om 13.00 uur eindigt de ochtend.  
Meer informatie komt in de Rondom van juni. 
 
 

Musicalgroep Hoevelaken zoekt 
deelnemers voor Anatevka  

 
 
Agenda 
ma.30 mei 20.00u Doelgroepenoverleg,  
Nassaulaan 64 
wo. 1 juni 13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
wo. 1 juni 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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