
 
Vorming & Toerusting 
Wil je duurzaam leven in een gezonde verbinding 
tussen wat goed is voor jezelf en wat goed is voor een 
groter geheel? En ben je benieuwd hoe anderen dat 
doen? Geef je dan op voor deze reeks van vier 
wandelingen. 
Tijdens een introductieavond in de Eshof verkennen 
we in een informele setting wat ons hierin persoonlijk 
bezighoudt en welke thema’s we tijdens de vier 
wandelingen gaan verkennen. We gaan daarin met 
onze eigen vragen op pad. 
Introductie: donderdag 28 september 2017 20.00 uur 
– 21.30 uur de Eshof 
 
Zondag 8 oktober is iedereen na de kerkdienst 
uitgenodigd voor een mooi programma rond  

Franciscus van Assisi  
Het is voor jong en oud en inclusief  lunch. Rond 
14.00 uur is het programma afgelopen. Het  zou 
leuk zijn als iedereen die een lievelingsdier of 
huisdier heeft, daar een afbeelding van mee wil 
nemen. 
 
Agenda 

di. 26 sep.19.15u Catechisatie, de Eshof  
wo.27 sep.10.30u LWO, Haverhoek 13 
wo.27 sep.20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
wo.27 sep.20.00u Wijkteam 1, De Haen 
do.28 sep.20.00u Duurzaam leven in verbinding 
Introductie, 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 

 

 

 

 
Zondag 24 september 2017 

eerste van de herfst 

 
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: “Waarlijk, dit is rechtvaardig” 
Psalm 92 : 1 t/m 4 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met      (m. Jacques 
Berthier; 

Taizé, liederen en gebedenboek 66) 
 
 

Gloria: “Alle eer en alle glorie”  
Lied 305 : 1, 2 en 3 

 
 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 66,5-14 

 

 
Lied: “O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal” 
Psalm 145 : 1, 3 en 5 
 
Evangelielezing:  Matteüs 6,24-34 
 
Lied “Wie zich door God alleen laat leiden”  
Lied 905 :  1 t/m 4 
 
Overweging 
 
Lied “De vogels van de bomen”  
Lied 979 : 1 t/m 7 
 

http://www.pgdeeshof.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


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 “Ga met God en Hij zal met je zijn” 
Lied 416 : 1 t/m 4            staande 
 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 

oppas opgehaald. 

 
Zegen 
 
allen (431b) 

 
 

 

 

 
 

Zondagsbrief 24september 2017  
Voorganger: ds Jan Esveldt (Nijkerk) 
Organist: Skip van Rooij 
Ouderlingen: José van Dasselaar, Jan Beitler 
Diaken: Lien Vogel 
Lector: Vera Lubbers 
Zondagskind: Sara van der Geer 
Kinderdienst: Richard van de Kamp  
Oppas: Elza Ipenburg, Liselotte Waslander    
Koster: Frans Schimmel 
Welkom: Coralien Toom 
Koffie: Jeannette van Driel, Eef van der Hoorn 
Geluid: Arjan de Vries 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Grace Home. 
De tweede collecte is voor Vorming & Toerusting 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Uganda.  
 
Bij de eerste collecte:  
NOODOPROEP VANUIT GRACE HOME 

De reden is dat Pastor John voor het eerst te 
maken heeft met zogenaamde ‘Fanatics’.Dit zijn 
mensen die het Hindoeïsme als enige geloof zien 
en daarom mensen met een ander geloof het 
leven proberen zuur te maken.  
14 jongens uit Grace Home zijn tijdens hun 
vakantie meegenomen door het Children Welfare 
Committee, omdat de ‘fanatics’ valse beschul-
digingen geuit hadden over het doel van deze 
reis.  
Om de strijd te winnen om deze jongens vrij te 
krijgen zijn veel tijd, moeite en financiële 
middelen nodig.  
Zo heeft Pastor John al veel geld moeten 
uitgeven voor advocaten en is er nog meer 
nodig. 
Omdat wij als gemeente ons verbonden voelen 
met Grace Home en in het bijzonder met Pastor 
John willen wij Grace Home ondersteunen.  
Daarom is uw bijdrage zeer gewenst! 
 
De bloemen gaan vandaag naar Gees Kiewiet – 
Kiewiet,  Wij feliciteren haar met haar verjaardag, 
want zij is vandaag 80 jaar geworden. 
 
Kaart 
Vanmorgen tekenen wij een kaart voor Annie 
Geurtsen-van Rootselaar,  
Zij is op een vervelende manier op haar rug gevallen 
en moet het een paar weken rustig aan doen. Zij heeft 
al geruime tijd wat te stellen met haar gezondheid en 
wij wensen  haar dat de kaart een steuntje in de rug 
mag zijn. 
    
Oppassers gezocht  
Het komt niet iedere zondag voor, maar soms zijn er 
kinderen onder de vier jaar in ons midden voor wie het 
fijn zou zijn als er tijdens de kerkdienst iemand is die 
op ze past.  
Er zijn weer enkele jongeren en ouders gestopt met 
oppassen, we zijn op zoek naar nieuwe mensen. Je 

komt ongeveer eens in de twee maanden aan de 
beurt. Ben je twaalf jaar of ouder: geef je op! Ook 
‘grootouders’ van harte welkom.   
Opgeven kan bij Linda Borgdorff: tel. 2530655, e-
mail: lborgdorff@telfortglasvezel.nl. 
 
 

Agenda 
di. 26 sep.19.15u Catechisatie, de Eshof  
wo.27 sep 10.30u LWO, Haverhoek 13 
wo.27 sep.20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
wo.27 sep.20.00u Wijkteam 1, De Haen 
do.28 sep.20.00u Duurzaam leven in verbinding 
 de Eshof 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


