
 
Zondag 10 september 2017 

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 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: “Ontwaak o mens de dag breekt 
aan”: lied 215 waarvan 1,2 en 7 allen; 3,5 
vrouwen; 4,6 mannen. 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met      (m. Jacques Berthier; 

Taizé, liederen en gebedenboek 66) 
 
Gloria: “Zing van de Vader”: 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: Jesaja 33,2-

9(10) 
 
Lied: “Wat vrolijk over U geschreven staat”: lied 
324 
 
Evangelielezing: Lucas 10,23-37 
 
Acclamatie: “U komt de lof toe”: lied 339a 
 
Overweging 
 
Orgelspel 
 
Lied: “Brood zal ik geven”: lied 1007 

 

 
 

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: “Geprezen zij God”: lied 150a staande 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 

oppas opgehaald. 
 
Zegen 
 

allen (431b) 

 

 

Zondagsbrief 10 september 2017 
Voorganger: ds Ad Wijlhuizen (Apeldoorn) 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderlingen: Hannah Wicherink, Jac van Hoeijen 
Diaken: Quirina Schippers 
Lector: Irene de Vries 
Zondagskind: Sjoerd van de Kamp 
Kinderdienst: Anja Bouw  
Oppas: Myriam Beitler, Ina van Os 
Koster: Jaap van Ginkel  
Welkom: Céline Jumelet 



Koffie: Ingrid van Rooij, Anna Brasser 
Geluid: Jan Vogel 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Nijkerks Diaconaal Beraad; 
de tweede collecte is voor het pastoraat. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte 

Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een 
samenwerking tussen de verschillende diaconieën van 
de gemeente Nijkerk. Eén van de zaken waar het NDB 
zich mee bezighoudt is het project SchuldHulpMaatje. 
Momenteel zijn één miljoen Nederlanders niet in staat 
om hun maandelijkse rekeningen te betalen. Alleen 
een gift lost een schuldenprobleem niet op. Daarom 
zijn er SchuldHulpMaatjes. Een SchuldHulpMaatje is 
een goed toegeruste vrijwilliger die mensen met 
financiële problemen ondersteunt. Niet alleen wanneer 
zij een traject voor schuldhulp doorlopen, maar ook 
daarna, als zij zelf de draad weer moeten oppakken 
om zelfstandig hun financiële huishouding op orde te 
houden. 
Door bij te dragen aan SchuldHulpMaatje maken we 
deskundige hulp mogelijk. 
 

Bloemen 
De bloemen zijn bestemd voor Frans Schimmel. Frans 
wordt komende dinsdag 74 jaar. Dit is niet de enige 
reden om hem in de bloemen te zetten: hij is onlangs 
van een ladder gevallen en heeft zich behoorlijk 
verwond. We wensen hem van harte goed herstel toe. 
 
Kaart 
Om meer structuur aan te brengen in onze aandacht 
voor gemeenteleden die in verzorgingshuizen buiten 
Hoevelaken wonen, hebben we besloten om hen 
voortaan een kaart te sturen met hun verjaardag. 
Vanmorgen gaat daarom een kaar naar Dieuwke 
Jansma-Hoogsteen (Maximahof 83, 3862 JP Nijkerk). 
Wij feliciteren haar met haar 99e verjaardag op 13 
september. 
Een tweede kaart is bestemd voor Theo Kelder 
(Meidoornlaan 7). Theo lijdt aan hartfalen en zijn 
lichaam is op. We groeten hem en wensen hem sterkte 
toe. 
 
Vorming en toerusting 
De vernieuwde brochure voor vorming en toerusting is 
verschenen! Niet alleen in druk, ook op de website – 
zie http://pgdeeshof.nl/eshof/index.php/vet-nieuws. 
Bekijk het programma en kies uit wat van uw gading 
is. We hopen dat u meedoet! NB de eerste activiteit 
vindt al plaats op donderdag 21 september: een avond 
over Ierland en de oecumenische reis daarheen in het 
voorjaar van 2018. En op donderdag 28 september 
vindt de introductie plaats van vier wandelingen onder 
leiding van Esther Duine-Peters. 
 
Agenda 
ma.11 sep.14.00uur Reiscommissie, Haverhoek 13 
di.12 sep.19.15uur Eerste les basiscatechese, de Eshof 
wo.13 sep.20.00uur Repetitie Cantorij, de Eshof 
do.14 sep.20.00uur  Diaconie, de Eshof 
 
 
 
 

 
 
 

 

Programma van de startzondag 
17 september 2017 

 
11.15 Koffie, thee en limonade; 
intussen kunt u uw licht opsteken bij de 
vacaturebank en de stand van Vorming & 

Toerusting. 
  
11.30 … ofwel bij het luiden van de 
bel bent u van harte uitgenodigd voor het 
plenaire programma met een presentatie 
van het diaconale project Oeganda. 
 
12.15 Zangworkshop met Free 
 
12.45 Lunch 
 
13.30 Einde van het programma 
 

Iedereen is van harte uitgenodigd! 
 

 

 

 
 

http://www.gk-nijkerk.nl/gkn/index.php/2400-diaconaat/2420-schuldhulpmaatje

