
 
Zondag 9 oktober 2016 

 vierde van de herfst  
 

In deze liturgie staan geen muzieknotaties 
opgenomen. Wilt u een liturgie met 

muzieknotaties, stuurt u dan een mail aan 
ellie.boot@hccnet.nl of 

predikantsassistent@gmail.com 

 
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: “Wij komen als geroepen”: lied 
612 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (Taizé; m. Jacques Berthier) 
 
Gloria: “Alle eer en alle glorie”: lied 305 
 
 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: Genesis 32: 23-
33 
 
Lied: “Het eerste licht raakt Jakob aan”: lied 
815 

 
Evangelielezing: Lucas 17: 11-19(21) 
 
Acclamatie: “U komt de lof toe”: lied 339a 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: “Welgelukzalig is ieder te noemen”: lied 
146c,  3+6 
 

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: “Ga met God en Hij zal met je zijn”: 
lied 416 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 muziek en liturgie. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Uganda.  
 
Bij de eerste collecte  
Een collecte voor mensen uit onze directe 
omgeving; voor mensen dichtbij, die het soms  
(financieel) moeilijk hebben. Ook hiervoor is uw 
bijdrage gewenst en soms zelfs hard nodig.  
                               
Bloemen                                    



De bloemen zijn bestemd voor Dirk van Sloten 

(Doorniksland 6). Dirk heeft de afgelopen week 
een nieuwe (zijn vierde) ICD gekregen in het 
ziekenhuis van Nieuwegein. Na een opname van 
één nacht mocht hij weer naar huis. We wensen 
hem goed herstel toe van de ingreep. 
 
Kaart 
We tekenen vanmorgen een kaart voor Wilma 
Feringa (Herenstraat 54, Amersfoort). Vandaag is 
het zestien jaar geleden dat Dirk Monshouwer 
overleed. Dit jaar is de Monshouwerlaan naar 
hem genoemd. We herinneren ons wat Dirk als 
predikant voor De Eshof heeft betekend en 
groeten Wilma hartelijk. 
Als iemand de kaart wil wegbrengen, kan hij/zij 
dat laten weten aan de dienstdoende diaken. 
 
Vorming & Toerusting 
De avond van 11 oktober, “Zelf zonne-energie 
opwekken” gaat helaas niet door.  
U kunt zich wel opgeven en krijgt dan te zijner 
tijd informatie over de nieuwe datum 

toegestuurd. 
Meer informatie vindt u in het boekje van 
vorming en toerusting. 
 
Grote schoonmaak 
Vrijdag 28 oktober zullen de vloeren van de 
Eshof weer eens grondig worden gereinigd. Ook 
willen we graag alle stoelen een goede 
schoonmaakbeurt geven. Hiervoor hebben we 
wat extra mensen nodig. Ook moeten naderhand 
alle stoelen, de preekstoel en de liturgietafel 
weer op hun plaats worden gezet. 
Wie doet mee met deze gezellige klus…? Geef je 
op bij Gosse van Dijk, dijk5210@planet.nl of 
0342 461270. 
 
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. 10 okt. 13.30u Wijkteam 3, de Eshof 
ma. 10 okt. 20.00 u Repetitie Anatevka, de Eshof 
di. 11 okt. 18.00 u Basiscatechese, de Eshof 
wo. 12 okt. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 13 okt. 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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