
 
Zondag 3 juli 2016 

 derde van de zomer 
brunchdienst met thema: DELEN 

 
Vooraf aan deze viering (vanaf 10.30 uur) 
drinken we koffie, thee en limonade. Wie dat wil, 
kan intussen een gebedsintentie op een briefje 
schrijven en in de daarvoor bestemde mand 
doen. De intenties worden tijdens de voorbeden 
voorgelezen. 

 
Rond 10.50 uur speelt Skip het lied “Nada te 
turbe” (lied 900). Dat is het signaal om in de 
kerk plaats te gaan nemen. Wie wil, kan 
meezingen. 
Om 11.00 uur begint de kerkdienst. 
 
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 Goede God, 
 zie ons staan 
 hier aanwezig 
 op de drempel van uw huis, 
 stamelend en zoekend naar woorden: 
 uw mensen. 
allen Verlicht ons met uw Geest 
 opdat wij elkaar zien 

 zoals wij zijn: 
 uw mensen. 
 Amen. 
 
Openingslied: “Dit is een morgen als ooit de 
eerste”: lied 216 (t. Eleanor Farjeon, vert. 
Andries Govaart, m. Keltische volksmelodie) 
  

 allen gaan zitten 
Inleiding 
 
Smeekgebed: “Laat ons bidden uit gemis”  
(t. Joke Ribbers, m. Willem Vogel; Tussentijds 
16) 
 

 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag = lied: “God, die ons aan 
elkaar als wijn te drinken geeft” (t. Ad den 
Besten, m. Bernard Huijbers; Tussentijds 201) 
 
 

Lezing uit de Handelingen: 2,44-47 (uit de Bijbel 
in Gewone Taal, BGT) 
 
Vertelling bij de lezing 
 

Lied: “Wij delen geloof, wij delen de hoop” (lied 

van Kerk in Actie; t. Matthijn Buwalda, muziek: 
Anders Ruuth) 
 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 
Inzameling van de gaven 
 
Tafelgebed = lied: “Op de avond…”: lied 395, 1 
(t. Karel Deurloo, m. Wim ter Burg) 
 
vg Want op die avond nam hij het brood, 
zegende God, brak het 
en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie; 
doe dit om mij te gedenken.” 
 
Ook nam hij de beker, zegende God 
en gaf hem zijn leerlingen met de woorden: 
“Drink allen hier uit; 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Blijf dit doen om mij te gedenken.” 
 
Gebedsintenties van de kerkgangers 
 
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. 

 
We delen ‘brood en wijn’: ieder mag wat gaan 
halen van het voedsel dat we bijeen hebben 
gebracht. 
 
Om ongeveer 12.15 uur gaan we in groepen 

uiteen: een groep kinderen, een groep jongeren 
en een groep volwassenen. Iedere groep gaat 
iets doen met muziek. 
De kinderen gaan naar de yogazaal (= 
crècheruimte). 
De tieners gaan naar één van de andere twee 
zalen. 
De overigen blijven in de kerkzaal. 

 
Om 12.45 uur verzamelen we weer in de 
kerkzaal voor een gezamenlijke afsluiting. Iedere 
groep laat daarbij iets horen/zien. 
Tenslotte besluiten we de ochtend met zegen en 
slotlied. 

allen gaan staan 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: “Nu wij uiteen gaan” = 
lied 423 (t. Sytze de Vries, m. Christiaan 



Winter) 

 

 
Misschien zijn er mensen 

die gelegenheid hebben te helpen opruimen; 
we zijn blij met alle hulp! 

 
Iedereen van harte 

een mooie, zomerse zondag gewenst! 
 

 

 
Voor alle tieners 

is er nog iets leuks te doen. 
Blijf in de buurt van Lieske! 

 
 

Zondagsbrief  3 juli 2016 

Voorganger: ds Ellie Boot 
Organist/pianist: Skip van Rooij 
Ouderling: Diana Kneppers-Doornekamp 
Diaken: Quirina Schipper, Jan van de Kuilen, Henry 
Westein 
Zondagskind: Wester Schuiteman  
Welkomstdienst: Joke van der Klok 
Oppas: Ilse Heining en Levi Boswijk 
Koster: Aalt van de Pol 
Koffiedienst: Mineke Haverkamp, Wilma van de 
Kuilen 
Geluidsdienst: Jan Vogel 
Organisatie van de brunchdienst: Anneke 
Waslander, Feije Duim, Maarten Kneppers-
Doornekamp 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor noodhulp aan onder andere 
Ethiopië, waar duizenden mensen door droogte en als 
gevolg daarvan hongersnood dreigen om te komen. 
De tweede collecte is voor het pastoraat. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Moldavië.  
 
Agenda 
ma. 4 juli 20.00u Wijkteam 2 (Plaats?) 
 
Afwezigheid 
Op 4 juli begint de vakantie van Ellie. Die zal tot en 
met 31 juli duren. In deze weken zal Kees van 
Rietschoten aanspreekpunt zijn voor noodsituaties. 
Zijn telefoonnummers zijn 033-2536389 en 06-
53882189. Mocht Kees niet bereikbaar zijn, dan is 
onze scriba Nico Peer het tweede aanspreekpunt: 033-
2534421. 
Kees en Nico zijn op de hoogte van predikanten die in 
de zomerperiode beschikbaar zijn. 
 
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/

