
 
Zondag 11 juni 2017 

 zondag Trititatis  
 

 
We vieren deze kerkdienst in de theaterzaal van de 

musical Anatevka. Daardoor ziet alles er heel 
anders uit dan anders. Dat is even wennen. 

Tegelijk zorgt dit ook voor een bijzondere sfeer. 
Vanmiddag om twee uur wordt de musical voor 

het laatst uitgevoerd. 
 

 
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: “God van hemel, zee en aarde”: 

lied 210, 1 en 2 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met    (lied 301h; m. Suzanne Toolan) 
 
Gloria: “Heilig, heilig heilig!”: lied 405, 1 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: Jesaja 6,1-8 
 
Lied: “Neem mijn leven”: lied 912, 1, 5 en 6 
 
Evangelielezing: Johannes 3,1-15 
 
Lied: “Zij zit als een vogel…”: lied 701 

 
Overweging 
 
Muziek 

 

Lied: “Wek mijn zachtheid weer”: lied 925 
(We zingen het lied twee keer.) 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven 
 
In gedachtenis: John Kalksma 
31 juli 1936 – 3 juni 2017 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen Kom, adem ons open… 
 
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: “Aan onszelf teruggegeven” (t. Marijke de 
Bruijne, m. Anneke Plieger-van der Heide; ‘Als 

appelbloesem in de winter - kerstoratorium’) staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 
Zegen 
allen (431b) 

 

Zondagsbrief 11 juni 2017 

Voorganger: ds Ellie Boot  
Pianist: Skip van Rooij 
Ouderlingen: Lenie van de Laan, Nel van 
Rietschoten 
Diakenen: Lien Vogel 
Zondagskind: Koen van den Berg 
Lectoren: Gerwin Duine, Jac van Hoeijen 
Welkomstdienst: Ad en Nia Ritmeester 
Kinderdienst: Richard van de Kamp  
Oppas: Linda Borgdorff, Emma Carter    
Koster: Jaap van Ginkel 
Koffiedienst: Jeannette van Driel, Eef van den 
Hoorn 
Geluidsdienst: Ad Ritmeester 
 

Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie; de 
tweede collecte is voor de eredienst. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos 
voor Uganda. 



 

Bij de eerste collecte: eigen diaconie 

Een collecte voor mensen uit onze directe 
omgeving; voor mensen dichtbij, die het 
financieel moeilijk hebben. Onze bijdrage 
hiervoor komt heel goed van pas. 
 
Kaart 
Wij tekenen een kaart voor de ouders, broer en 
zus van Romy Nieuwburg als teken van ons 
medeleven met dit gezin. 
 

Kerkdienst 25 juni om 10.30 uur! 
Op zondag 25 juni vieren we in oecumenisch 
verband de vierdag van Petrus en Paulus. Linda 
de Wals zal samen met Ellie Boot voorgaan. De 
viering vindt plaats in het Pauluscentrum. 
Het zal een bijzondere viering worden: een 
brunchdienst. Vanaf 10.00 uur is ieder welkom 
voor koffie en thee. We drinken deze keer dus 
koffie en thee vóór de viering. Om 10.30 uur 
begint de viering, die we in het Pauluscentrum 
besluiten met de vredegroet. Aansluitend 

wandelen we met z’n allen naar de Eshof. Daar is 
intussen een lunchbuffet in gereedheid gebracht, 
bestaande uit het eten dat door de kerkgangers 
is meegebracht. Aansluitend aan het eten, om 
ongeveer 11.50 uur, zingen we het slotlied en 
zingen we elkaar de zegen toe. 
In de Rondom vindt u meer informatie. 
 
Open repetitie gospelkoor FREE! 
Op dinsdag 27 juni houdt gospelkoor FREE! een 
open repetitie. Overweeg je om bij een koor te 
gaan of ben je gewoon benieuwd hoe het eraan 
toe gaat tijdens een repetitie? Aarzel niet en kom 
gezellig luisteren en/of meezingen! We beginnen 
om 20.00 uur met koffie en thee. Om 20.15 gaan 
we inzingen. Rond 21.30 uur stoppen we, om 
onder het genot van een hapje en drankje na te 
praten. De open repetitie vindt plaats op onze 
vaste oefenlocatie De Eshof, De Veenslag 16 in 
Hoevelaken. Belangstelling, maar verhinderd? 
Tijdens de startzondag op 17 september houdt 
FREE! een zangworkshop, waarvoor je ook van 

harte uitgenodigd bent.  

  
Kerkdienst 18 juni 
Volgende week zondag leidt ds. Maartje van der 
Velde uit Neede de kerkdienst. 
  
Agenda 
wo.14 juni 13.30u Activiteitengroep, 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/

