
 
Zondag 21 augustus 2016 

 tiende van de zomer 

 
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 God, bron van ons leven, 

 wat zijn wij zonder U? 

 Onze geest heeft uw licht nodig, 

 onze wil uw kracht, 

 onze ziel uw vrede. 

allen Neem Gij ons leven in uw hand 

 en reinig ons van ongerechtigheid. 

 … gebedsstilte … 

vg Vernieuw ons naar het beeld 

 van Jezus, de Gezalfde, 

allen zodat wij werkelijk uw kinderen zijn 

 en U liefhebben en dienen 

 met al onze krachten. 

 Amen. 

 

Openingslied: “Laten wij zingend deze dag 

beginnen”: lied 212 in beurtzang: 

1,2 en 5 allen, 3 mannen, 4 vrouwen 

allen gaan zitten 

 

Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 

met (Taizé; m. Jacques Berthier) 

 

… gebedsstilte … 

 

… die overgaat in het gebed van de zondag = 

lied: “Wat vrolijk over u geschreven staat”: lied 

324 

 de heilige Schrift 

 

Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 

licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 

 

Lezing uit de profetie: Jesaja 30,15-21 

 

Antwoordpsalm: “Ik klem mij vast aan uw 

getuigenis”: lied 119,12 

 

Evangelielezing: Lukas 13,22-30 

 

Lied: “Verdoofd en schamper van gemis”: lied 

924 (lied van de week) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied: “Er is een stad voor vriend en vreemde” (t. 

en m. onbekend; Evangelische liedbundel 194) 

 

gebeden en gaven 

 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 

Inzameling van de gaven 

 

Voorbeden, steeds besloten met: 

... gebedsstilte ... 

vg Zo bidden wij: 

allen (lied 331) 
 
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: “In Christus is noch west noch oost”:  

lied 969 staande 

Onder het slotlied worden de kinderen uit de 

oppas opgehaald. 

 

Zegen 

allen (431b) 

 

 

Zondagsbrief 21 augustus 2016 
Voorganger: ds Ellie Boot 

Organist: Rudi Coppoolse 

Ouderlingen: Nico Peer, Herman Julsing  
Diaken: Jan van de Kuilen 
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Collecten 

De eerste collecte is voor eigen diaconie; de 

tweede collecte is voor de eredienst. 

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 bijvoorbeeld 

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 ze verder te 

helpen. 



 

De bloemen gaan vandaag naar Annahes 

Boezeman-Odink (Ottoborrengoed 36). De 

afgelopen week heeft ze bij een val een enkel 

gebroken en de andere verstuikt. Dat is flink 

behelpen. We wensen haar van harte sterkte en 

beterschap toe! 

 

Kaart 

We tekenen vanmorgen een kaart voor Rie de 

Langen-Philippo. Rie is na een lange 

ziekenhuisopname thuisgekomen. Helaas bleek 

na ongeveer een week dat het niet lukte om de 

draad weer op te pakken. Ze is nu opgenomen in 

Eikenstein te Ermelo. Daar zullen ze eraan 

werken om haar zo ver te krijgen dat ze weer 

thuis kan wonen. Voor wie een kaart wil sturen: 

Eikenstein Centrum voor ouderen T.a.v. mevr R. 

de Langen-Philippo, afd. 1 Van Asch van 

Wijcklaan 6, 3853 KV Ermelo. 

 

Agenda 

zo.21 aug.18.00u Afsluitende bijeenkomst 

Armenië/Georgiëreis, de Eshof 

ma.22 aug.20.00u Doelgroepenoverleg, 

Nassaulaan 64 

ma.22 aug.20.00u Liturgisch Werkoverleg, 

Haverhoek 13 

di.23 aug. 20.00u Wijkteam 6, Julianalaan 43 

wo.24 aug.20.00u College van Kerkrentmeesters, 

de Eshof 

wo.24 aug.20.00u Pastorale Raad, 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. 

 

 

 

http://www.pgdeeshof.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

