
 
Zondag 18 juni 2017 

 Eerste zondag na Trinitatis 

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: ‘Juich Gode toe, bazuin en zing’  
Psalm 100:1, 2 en 4  
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met m. Jacques Berthier; 

Taizé, liederen en gebedenboek 66) 
 
 
Glorialied: ‘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: Jesaja 5, 8 -16 
 
Lied: ‘Het woord dat u ten leven riep’  
Lied 316: 1 en 4 
 
 

 
 
Evangelielezing: Lucas 16, 19-31  

  
Lied:’Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ Lied 834 
 
Overweging 
 
Lied:’O grote God die liefde zijt’ Lied 838  
 

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: ‘Laat de woorden die we hoorden’ 
Lied 422: 1,2,3 
 staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de oppas 
opgehaald. 
 
Zegen 

 
allen (431b) 
 

 

 
 
 
 
 
Zondagsbrief 18 juni 2017  
Voorganger: Mevrouw Maartje van der Velden  
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderlingen: Lenie van de Laan, Mart Geelhoed 
Diakenen: Wouda Bakker 
Zondagskind: Sjoerd van de Kamp 
Lector: Vera Lubbers 
Welkomstdienst: Coralien Toom 
Kinderdienst: Richard van de Kamp  
Oppas: Hester en Sanneke Beukers    
Koster: André Lekkerkerker 
Koffiedienst: Dinie en Jan Beitler 
Geluidsdienst: Fokke van der Veer 
 

Collecten 
De eerste collecte is voor de Stichting Hulpdienst 
Hoevelaken 
De tweede collecte is voor Vorming & Toerusting 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos 
voor Uganda.  



 

Bij de eerste collecte:  
Stichting hulpdienst Hoevelaken 
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een 
vrijwilligersorganisatie die in 1985 is ontstaan uit 
een initiatief van kerkelijke en maatschappelijke 
instanties. Zij biedt hulp en zorg aan de inwoners 
van Hoevelaken. Kunt u door ziekte, een handicap, 

leeftijd of andere omstandigheden geen beroep 
doen op bestaande hulpinstanties, dan staan de 
vrijwilligers van de hulpdienst voor u klaar.  
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor 
reden ook, een helpende hand of een steuntje in 
de rug nodig heeft. Deze fantastische vrijwilligers 
helpen vooral ook de mantelzorgers, die het vaak 
zwaar hebben. Onze steun wordt enorm 

gewaardeerd. 
 
Bloemen 
De bloemen gaan vandaag naar Wilma en Jan van 
de Kuilen  
Zij zijn 22 juni 45 jaar getrouwd en met de 
bloemen krijgen ze onze hartelijke felicitaties.  

 
Kaarten 
Wij tekenen vanmorgen een kaart voor Demi 
Beitler  
Manon van Deuveren en Marc van Deuveren  
Marije Zijlstra  
Myron Hoofdman en  Amarant Hoofdman  
Met de kaarten feliciteren wij hen van harte met 
het behalen van hun diploma!  
 
Kerkdienst 25 juni a.s. 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. Aansluitend aan het eten, om ongeveer 
11.50 uur, zingen we het slotlied en zingen we 

elkaar de zegen toe. 
Leest u voor verdere informatie de Rondom. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
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.  

  
  
Agenda 
di. 20 juni 20.00u Pastorale Raad, De Eshof  
wo.21 juni 20.00u Wijkteam 1, Sportweg 14 

wo.21 juni 20.00u Wijkteam 6, Clauslaan 16 
do.22 juni 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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