
 
Zondag 28 augustus 2016 

 elfde 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 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: “Laten wij zingend…”: lied 212, 
1+2+3 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (Taizé; m. Jacques Berthier) 
 
Lofzang: “Prijs, halleluja, prijs de Heer”: Psalm 
113, 1+2 
 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: Deuteronomium 
24:17-22 
 
Lied: “Hij die gesproken heeft…”: lied 362, 1+3  

 
Evangelielezing: Lucas 14:1,7-15 
 
Acclamatie: “U komt de lof toe”: lied 339a 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: “De laatsten worden de eersten”: lied 990 
 

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: “Maak ons uw liefde, God…”: lied 974, 
1+2 
 staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen 
allen (431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor missionair werk van de 
PKN; de tweede collecte is voor Vorming en 
Toerusting. 

De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Moldavië.  
  
Bij de eerste collecte: Missionair werk PKN; 
Help de nieuwe kerk in Zeist 
In een achterstandswijk in Zeist bestaat de 
pioniers plek genaamd “Buurtvrij” nu twee jaar.  
Deze pioniers plek, een initiatief van de 
Oosterkerk, werkt in de wijk samen met het 
inloophuis. Ook werkt Buurtvrij samen met de 
voedselbank en het repaircafé. Een van de 
doelen van Buurtvrij is om deze kwetsbare 
mensen bij te staan door praktisch hulp te  
verlenen. Gedachte achter Buurtvrij is dat de 
kerk er wil zijn voor mensen in de eigen wijk.  De 
Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van 
pioniersplekken zoals Buurtvrij in Zeist. Met uw 
bijdrage aan de collecte helpt u deze en andere 
pioniersplekken om op een vernieuwende manier 



zichtbaar te zijn de samenleving. Van harte 

aanbevolen! 
 
De  bloemen gaan vandaag naar mevrouw 
Frederica de Gier, Prikkebeenhof 1: zij wordt op 
30 augustus 92 jaar. We feliciteren haar van 
harte! 
 
Kaart 
Er is vanmorgen een kaart voor Judith Konstapel 
en Truus van Leeuwen (Crocuslaan 8). Truus is 
erg achteruit gegaan en afhankelijk van Judith, 
die daarmee een zware taak heeft. We denken 
aan beiden en wensen Judith sterkte toe. 
 
Bevestiging en hernieuwde verbintenis 
De kerkenraad is heel blij te kunnen melden dat 
Jan Hofman bevestigd wil worden in het ambt 
van ouderling: hij zal het scribaat op zich nemen. 
En dat daarnaast Henry Westein, Jan van de 
Kuilen en Lien Vogel hun ambtstermijn als diaken 
zullen verlengen. 
Tenzij er wettige bezwaren worden ingebracht zal 

dit alles plaatsvinden op zondag 11 september. 
 
Nazomeren 
Er zal na de kerkdienst tussen 11.30 en 15.00 
uur een creatief en sportief programma zijn voor 
kinderen van 0-12 jaar. Ouders, grootouders en 
anderen kunnen elkaar intussen ontmoeten rond 
het thema toekomst. De tijdmachine staat deze 
dag centraal. 
Heb je je niet opgegeven, maar wil je toch graag 
meedoen? Van harte welkom! Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd. Als we het eten delen, is er 
voor iedereen genoeg.  
 
Visitatie 

Op 13 september komen twee visitatoren ons 
bezoeken. Visitatie is een vorm van huisbezoek, 
waarbij afgevaardigden van de PKN graag van 
ons horen hoe het in de Eshofgemeente gaat. 
Voor gemeenteleden is er gelegenheid de 
visitatoren te spreken tussen 19.30 en 20.00 uur 
in De Eshof. 

 
Oppas gezocht  
Tijdens de kerkdienst worden kinderen tussen 0 
en 4 jaar altijd opgevangen in de crècheruimte. 
Veel mensen werken aan die opvang mee, van 
tieners tot grootouders. Soms besluit iemand 
echter, vaak na jaren trouwe dienst, om ermee 
te stoppen. Daarom zijn we nu op zoek naar 

nieuwe oppassers. Ben je 12 jaar of ouder en wil 
je wel eens in de twee maanden kleine kinderen 
opvangen, geef je dan op! De coördinator van de 
oppas is Linda Borgdorff: tel. 2530655, e-mail 
lborgdorff@telfortglasvezel.nl  
 
Agenda 
wo.31 aug. 20.00u Repetitie Cantorij, De Eshof 
wo. 31 aug. 20.00u Leiding kinderdienst, De 
Eshof 
do. 1 sep. 20.00u Moderamen, 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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