
 
Zondag 28 mei 2017 

                     Zevende van Pasen  

 
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 Goede God, zie ons staan 
 hier aanwezig op de drempel van uw huis, 
 zoekend naar woorden, 
 zoekend naar U: 
 uw mensen. 
allen Adem ons open door uw Geest; 

 open ons hart voor U 
 en voor elkaar. 
 Amen. 
 
Openingslied:’Als God ons thuisbrengt’  
Lied 126a 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met      (m. Jacques Berthier; 

Taizé, liederen en gebedenboek 66) 

 
 
Glorialied: ‘Zing van de Vader die in den beginne’ 
Lied 304 
 
 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: Gen. 9, 1 - 17 
 
Lied: ‘De vloed van vóór de tijd’ 
Lied 603: 1,3,4,5 
 
Evangelielezing: Joh. 17, 1 – 13 
  

Acclamatie: ‘U komt de lof toe’ Lied 339a 

 
Overweging 
 
Lied: ‘Al heeft Hij ons verlaten’ Lied 663 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen  

 
 
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: ‘God, schenk ons de kracht’ 
Lied 418:1,2,4 
 staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen 
 

allen (431b) 

 

 
 
 Afscheid nemen bestaat niet (Marco Borsato) 
   
 Afscheid nemen bestaat niet 
 Ik ga wel weg maar verlaat je niet 
 M'n lief je moet me geloven, al doet het pijn. 
  
 Ik wil dat je me los laat 
 en dat je morgen weer verder gaat 
 Maar als je eenzaam of bang bent 
 zal ik er zijn 
  



 Kom als de wind die je voelt en de regen 

 Volg wat je doet als het licht van de maan 
 zoek me in alles dan kom je me tegen 
 Fluister mijn naam...en ik kom eraan 
  
 Zie...wat onzichtbaar is  Wat je gelooft is waar 
 Open je ogen maar en dan zal ik bij je zijn 
 Alles wat jij moet doen  is mij op mijn woord  
geloven 
  
 Afscheid nemen bestaat niet 
  
 'k kom als de wind die je voelt en de regen! 
 Volg wat je doet als het licht van de maan! 
 zoek me in alles dan kom je me tegen! 

 Fluister mijn naam...en ik kom eraan! 
  
 Kijk in de lucht, kijk naar de zee! 
 Waar je ook zult lopen, ja ik loop met je mee! 
 Iedere stap en ieder moment... 
 waar je dan ook bent! 
  
 Wat je ook doet, waar je ook gaat... 

 wanneer je me nodig hebt... 
 fluister gewoon mijn naam... 
 en ik kom eraan!!! 
  
 Afscheid nemen bestaat niet...! 
 __________________________________ 
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Collecten 

De eerste collecte is voor Hospice Nijkerk 
De tweede collecte is voor onderhoud van het 
gebouw 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos 
voor Uganda.  
 
Bij de eerste collecte.  

Hospice Nijkerk 
Het hospice Nijkerk heeft een regionale functie  
maar ook mensen van “buiten” zijn welkom. De 
doelgroep gasten bestaat uit mensen vanaf 18 
jaar bij wie door de arts of specialist is 
vastgesteld dat er sprake is van een palliatieve 
terminale fase met een levensverwachting van 
korter dan drie maanden. Onze bijdrage is zeer 

welkom. 
 
Bloemen 
Vandaag gaan de bloemen naar?  
 

Kaart 

Vanmorgen tekenen wij een kaart voor Janneke 
Guliker.  
Zij ligt alweer bijna twee weken in het ziekenhuis  
Na een operatie ging eerst alles goed,  
totdat ze op 14 mei hoge koorts kreeg en terug 
moest naar het ziekenhuis. Janneke is erg ziek 
geweest en zal nog een aantal weken in het 
ziekenhuis (aan een infuus) moeten blijven. 
Ze ligt in het Meander op A2-216 
 

Geen avond duurzaamheid op 31 mei! 
 In de agenda van de Rondom van mei is 

abusievelijk op de datum van 31 mei 
opgenomen: “Nieuwe datum Duurzaamheid: zelf 
zonne-energie opwekken zonder panelen op je 

dak.” Deze datum is onbedoeld in de Rondom 
gekomen. Er is op 12 april namelijk al een avond 
over duurzaamheid gesproken.  

 
 
Anatevka sinds september is er elke maandag-
avond en een aantal zaterdagen hard aan 
gewerkt; over twee weken vinden eindelijk de 
voorstellingen plaats! Kaarten kosten € 10,00 per 
stuk (inclusief consumptie) 
Kaartverkoop: De Hoevelakense Boekhandel, 

Boekhandel Roodbeen (Nijkerk) en 
via leden van de musicalgroep en via de website: 
www.musical-hoevelaken.nl   
 

Agenda 
ma.29 mei 20.00u Repetitie Anatevka, De Eshof 
di. 30 mei 13.30u Activiteitengroep, De Eshof 
wo.31 mei 20.00u Repetitie Cantorij, De Eshof 

wo.31 mei 20.00u College van Kerkrentmeesters 
De Eshof 
do. 1 juni 20.00u Diaconie, De Eshof 
za.3 juni 9.30u Oefenzaterdag Anatevka, De 
Eshof  



 

 

 

 


