
 
Zondag 4 september 2016 

 twaalfde 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: “De vreugde voert ons naar dit 
huis”: lied 280, 1, 3, 4 en 5 
 
 allen gaan zitten 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (Taizé; m. Jacques Berthier) 

 
 
Gloria: “Ere zij aan God, de Vader”: lied 705, 1, 
3 en 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: Deuteronomium 
30, 15-20 
 
Lied: “Niet als een storm, als een vloed”: lied 

321, 1, 2, 4, 5, en 6 
 
Evangelielezing: Lucas 14: 25-33 
 
Lied of acclamatie: “Ubi caritas”: lied 568a (3x) 
 
Uitleg en verkondiging 
 

Lied: “Wil je opstaan en Mij volgen?” (t. John L. 
Bell en Graham Maule, vert. Gert Lubberts, m. 
Schotse volksmelodie, bew. John L. Bell; 
Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow, 40) 

 

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: “Nu wij uiteengaan”: lied 423 staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen 
allen (431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie; 
de tweede collecte is voor onderhoud van het 
kerkgebouw. 
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. Als diaconie staan we hen zoveel we 
kunnen bij in de nood. 
 
Bloemen 
De bloemen zijn bestemd voor Janny van den Berg-
Verschoor (Monshouwerlaan 41), die na jaren stopt 
met de koffiedienst. Met hartelijke dank voor al het 



verzorgen van koffie, thee en limonade na de 
kerkdienst! 
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Gijsje Dasselaar-van der 
Horst (Woonzorgcentrum St Jozef, Van Tuyllstraat 25, 
3829 AB Hooglanderveen), als groet en felicitatie met 
haar 90ste verjaardag op 30 augustus j.l. De tweede 
kaart is voor Wil Vreekamp-Geurtsen, ook woonachtig 
in St Jozef. Wil vierde op 25 augustus haar 92ste 
verjaardag. Met de kaart laten we beiden weten dat 
we aan hen denken. 
Als iemand een kaart/de kaarten weg wil brengen, kan 
hij/zij dat melden bij de dienstdoende diaken. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
ma.5 sep. 13.30u wijkteam 3, de Eshof 
ma.5 sep. 20.00u wijkteam 2, Ridderspoor 12  
di.6 sep. 20.00u Liturgisch Werkoverleg, Haverhoek 13 
wo.7 sep. 18.30u Instructie basiscatechese, Irenepad 
6 
wo.7 sep. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
do.8 sep. 20.00u Diaconie 
 
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/

