
 
Zondag 12 juni 2016 

 Derde 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 Wees in ons midden, 
 God van ons hart – 
 adem ons open door uw Geest. 
allen Zie ons aan zoals wij zijn 
 en neem ons op in uw liefde. 
vg Maak met ons een nieuw begin, 
 vandaag, morgen en alle dagen 
 die ons gegeven worden. 

allen Amen 
 
Openingslied: “Dit huis is een huis…” (t. Margryt 
Poortstra, m. Tom Löwenthal; Nieuw LiedFonds) 
 
 allen gaan zitten 
 

Inleiding 
 
Smeekgebed, driemaal besloten met: (uit: Taizé, 
liederen en gebedenboek, 10) 
 
Gloria: “Waar God de Heer zijn schreden zet”: lied 
723 

 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag = lied: “O Christus, woord 
der eeuwigheid”: lied 826 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 

 
Lezing uit de Torah: Numeri 13,1-2 en 13,21-14,9 
 
Lied: “De toekomst is al gaande”: lied 605 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: “Niet is het laatste woord gesproken”: lied 
818 
 
 gebeden en gaven 

 
De kinderen komen pas tegen het einde van de 
maaltijd terug uit de kinderdienst. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 

vg Zo bidden wij samen: 

allen  (t. Sieds Prins, m. Tom Löwenthal) 
 
allen Onze Vader… 
 
Slotlied: “Aan onszelf teruggegeven” (t. Marijke de 
Bruijne, m. Anneke Plieger-van der Heide; ‘Als 
appelbloesem in de winter - kerstoratorium’) 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas 

weer in ons midden. 
 
Zegen 
allen Amen, amen, amen 

 

Zondagsbrief  12 juni 2016  

Voorganger: ds Ellie Boot 
Organist: Rudi Coppoolse  
Ouderlingen: Diana Kneppers-Doornekamp, Jac van 
Hoeijen 
Diaken: Lien Vogel 
Lector: Pim van Tent  
Zondagskind: Liselotte Waslander  
Welkomstdienst: Celine Jumelet   
Kinderdienst: Jantine Schuiteman 
Oppas: Marit van Looijengoed, Ina van Os 
Koster: Hans van den Berg 
Koffiedienst: Anjo en Tom van Noord 
Geluidsdienst: Fokke van der Veer 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie.    
De tweede collecte is voor de eredienst. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Moldavië.  
  
Bij de eerste collecte  
Dit is 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 ze aan het einde van de maand hun 
vaste lasten niet kunnen betalen. Deze mensen staat de 
diaconie bij en probeert hen verder te helpen. Niet 
alleen financieel maar ook door ze wegwijs te maken in 
de mogelijkheden van hulp die geboden kan worden 
door stichtingen en instanties zoals schuldhulpmaatje. 
 
Bloemen 
De bloemen zijn bestemd voor Nelleke en Wim 
Kraaikamp-Willemsen (Klaarenbeeksingel 82): ze zijn op 
17 juni veertig jaar getrouwd. We feliciteren hen van 
harte! 
 
Kaart 
Wij tekenen vandaag een kaart voor Annie Hanse-den 
Hollander (Dassenburcht 8). Zij is op 7 juni opgenomen 
in het ziekenhuis voor een heupoperatie. En er is een 
tweede kaart voor Barbara Westein-Riemersma 
(Andreaslaan 8): ze heeft tijdens haar vakantie haar 
elleboog gebroken. Beiden wensen we van harte 
voorspoedig herstel toe. 
 
Grace Home high tea 
Ieder die zich betrokken voelt bij Grace Home in India is 
van harte uitgenodigd voor een high tea op zondag 26 
juni (15.00-17.00 uur). Plaats: ‘Better Future’, 
Woudenbergselaan 41, Austerlitz. Het doel: update, 
gezelligheid & skypecontact met pastor John. Laat per 
mail even weten of je komt: info@gracecare.nl. 
 



Brunchdienst op 3 juli a.s.  
Op 3 juli vieren we een ‘brunchdienst’ die 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 (brood, fruit, rauwkost, of iets wat gebakken is); 
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 leest u in de Rondom van juni. 
 

 
 
Agenda 
di. 14 juni 13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
do. 16 juni 12.30u Sociaal Beraad, de Eshof 
za. 18 juni 15.00u Uitje Pastorale Raad 
 
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/

