
 
Zondag 13 mei 2018 

  Zevende zondag van Pasen 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren we 
naar muziek. 
 
 allen gaan staan 
Groet 
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. 
 
Gebed op de drempel: “Gij die uw gemeente bijeenroept” 
(t. Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal; Verzameld 
Liedboek 638) 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke strofe wordt besloten met: 
(Jan Pasveer; lied 367d) 
 
Gloria: Lied 305  (Alle eer en alle glorie) 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
Gesprek met de kinderen over harmonie en disharmonie. 
Daarna krijgen ze het licht mee en mogen naar de 
kinderdienst gaan. 
Lezing uit het Eerste Testament: Genesis 9, 8-17 
 
Lied 350 (Het water van de grote vloed) 
 allen: 1+2    
 vrouwen: 3+5 
 mannen: 4+6    
 allen: 7 
 
Evangelielezing: Johannes 17, 14-26  
 
Lied 970  (Vlammen zijn er vele) 
 
Overweging 
 
Muziek 
 

Lied: ‘De vloed van vóór de tijd’ 
(t. Huub Oosterhuis, m. Rinus den Arend; Verzameld 
Liedboek 288) 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, telkens besloten met 
(t. Sieds Prins, m. Tom Löwenthal) 
 
Stil gebed; Onze Vader: 
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: Lied 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn) 
 
Intussen komen de kinderen uit de oppas terug in ons 
midden. 
 
Zegen van Sint Patrick 
 
allen: Lied 431b 
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Muzieknotaties mogen niet op het internet worden 
gepubliceerd. Heeft u belangstelling voor een 
complete liturgie met daarin de liederen die niet in 
het liedboek staan, mail dan naar 
nel.stoffelsen@kpnmail.nl 
 



Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen Diaconie. De tweede 
voor het onderhoud van het gebouw. De kinderen mogen 
hun bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
 
Bij de eerste collecte: Eigen Diaconie 
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving die 
het financieel moeilijk hebben. Dit kan komen doordat ze 
hun werk hebben verloren of onverwacht voor (te grote) 
uitgaven staan waardoor mensen of gezinnen aan het 
einde van de maand hun vaste lasten niet meer kunnen 
betalen. De Diaconie probeert deze mensen verder te 
helpen. Niet alleen financieel maar ook door hen te 
wijzen op de hulp die mogelijkerwijs geboden kan worden 
door de Gemeente, stichtingen en het NDB.  
 
Nieuws van Queen of Peace Highschool  
Philomena Mirembe in Nederland! 
Op 20 mei is Philomena Mirembe, de directeur van QoP 
Highschool in onze gemeente. Ze zal tijdens de dienst 
aanwezig zijn en ook na de dienst kunnen 
geïnteresseerden kennis maken met haar en zij met ons. 
We gaan er samen een leuke bijeenkomst van maken in 
een ontspannen sfeer. Zet het vast in uw agenda! 
 
Snuffelkraam 
Laatste kans om leuke dingen zoals kettingen, kralen, 
sjaals, snuisterijen, borduursels of leuke keukenspulletjes 
te kopen, ingezameld door een enthousiast team. Er zijn 
ook mooie handwerken te koop, speciaal voor dit doel 
gemaakt door Greet Luth.  Doe eens gek en koop 5 dingen 
voor  € 10,00. Dit alles is om onze jeugd te helpen om hun 
Oeganda droom uit te laten komen. Loop ons dus niet 
zomaar voorbij. Voor de laatste keer staat de 
snuffelkraam op de rommelmarkt in de Eshof op 26 mei. 
 
Rommelmarkt 
Op zaterdag 26 mei zal van 09.00 tot 12.00 uur weer de 
jaarlijkse rommelmarkt worden gehouden in de Eshof. Uw 
spulletjes kunt u inleveren op donderdag 24 en vrijdag 25 
mei  van 18.00 – 20.00 uur in de Eshof. 
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Frans Verhagen, die een 
operatie moest ondergaan. We wensen hem een 
voorspoedig herstel toe. 
 
Bloemen 
Er is nog geen bestemming voor de bloemen. Wie een 
suggestie heeft kan dit na de dienst doorgeven aan Lies 
Lekkerkerker. 
 
Agenda 
ma, 14 mei, 19.30 uur: Wijkteam 2, Grasmaat 4 
di, 15 mei, 20.00 uur: Wijkteam 6, Klaarenbeeksingel 65 
wo, 16 mei, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
 

 


