
 
Zondag 3 juni 2018 

Eerste zondag na Trinitatis 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
 
vg Gij wacht op ons 
 totdat wij opengaan voor U. 
allen Wij wachten op uw woord 
 dat ons ontvankelijk maakt. 
vg Stem ons af op uw stem, op uw stilte, 
allen spreek ons uw Zoon tegemoet, 
 Jezus, het woord van uw vrede. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Halleluja! laat opgetogen’: lied 149: 1 en 3  
 
     allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met: (lied 
301a; m. orthodox; Na de eerste bede Kyrie eleison, na de 
tweede Christe eleison, na de derde Kyrie eleison) 
 
Gloria: ‘Ere zij aan God de Vader’: lied 705: 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 53: 1-10 
 
Lied: ‘Allerhoogste God, heilig en glorierijk’: lied  882: 1, 2 
en 3   
 

Lezing Tweede Testament: Handelingen 8: 26-40 
 
Lied: ‘Ik zoek u in den blinde’: lied 853 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Gij hebt o Vader van het leven’: lied  823 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven. 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
 
allen  
Hoor mijn roepen, luid mijn bidden  
In uw stilte schuilt mijn rust 
 
(t. en m. Chris Fictoor; Zangen van zoeken en zien 275) 
 
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. 
 
     Allen gaan staan  
 
Slotlied: ‘Op Sions berg sticht God zijn heilige stede’:  
lied 87 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons  
midden. 
 
Zegen 
 
allen Amen (431b) 
 
 

 
Zondagsbrief 3 juni  2018 

 
Voorganger: ds Bartho Versteeg, Nijkerkerveen 
Organist: Erik van Veelen 

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 
 



Ouderlingen: Diana Kneppers - Doornekamp en Nel van 
Rietschoten 
Diaken: Henry Westein 
Zondagskinderen: Milou en Catoo van Rootselaar 
Lector: Vera Lubbers 
Koster: Harry van de Klok 
Welkom: Coralien Toom 
Geluid: Jan van de Kuilen 
Kinderdienst: Heidi van Rootselaar 
Oppas: Linda Bordgdorff en Liselotte Waslander 
Koffiedienst: Ans Baas en Netty Buitink 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen Diaconie. De tweede 
voor de Eredienst. 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.  
 
Opbrengst Rommelmarkt 
De rommelmarkt van afgelopen weekend was een groot 
succes! Niet alleen waren er veel vrijwilligers die zorgden 
voor een gezellige en sfeervolle rommelmarkt, ook het 
aantal bezoekers was boven verwachting. Alle 
medewerkers, maar ook de bezoekers die hun geld 
hebben besteed, heel hartelijk dank! Al met al hebben we 
een hoge opbrengst van € 2835,- opgehaald! Het 
volledige bedrag gaat dit jaar naar het Oeganda project. 
 
Free vertelt en zingt ‘Dichtbij’ 
Op zondag 10 juni om 15.00 uur vertelt en zingt Free het 
verhaal van Tobit. Tobit is een vrome, Joodse man. Hij 
heeft een zoon, Tobias. Gaat het verhaal over hem? Of 
over zijn zoon? Misschien gaat het verhaal wel over 
niemand. Of over ons allemaal?  
Aan de hand van gospel, pop en het Nederlandse lied 
vertelt Free van bijzondere mensen, bijzondere verhalen 
en bijzonder dichtbij. Na afloop heffen we met elkaar het 
glas op het begin van de zomer. Van harte welkom!! 
Toegang is gratis; een vrijwillige donatie wordt op prijs 
gesteld. 
 
Brunchdienst ‘Gebruik je talenten!’ 
Op 17 juni wordt er een brunchdienst georganiseerd, 
waar we samen de Maaltijd van de Heer zullen vieren en 
wel op een heel bijzondere manier. 

Alle gemeenteleden wordt  gevraagd iets eetbaars mee te 
brengen naar de dienst. Daarmee zullen we de Maaltijd 
vieren. Voor fruit en drinken wordt gezorgd. 
Tevens zullen er in deze dienst zakjes met euro’s worden 
uitgedeeld. De bedoeling is deze euro’s te vermeerderen 
met behulp van talenten die jou zijn gegeven. 
(Zie het verhaal in Matteüs 25 over de talenten). De 
opbrengst wordt in de dienst van 8 juli meegegeven aan 
de jongeren die naar Oeganda vertrekken. 
Voor meer informatie over zowel de viering van de 
maaltijd áls het vermeerderen van de talenten verwijzen 
we naar de artikelen in de Rondom van juni en naar de 
posters in de hal. 
 

 
 

Benefietshow 24 juni  - Queen of Peace Highschool 
Uganda  
Kom en geniet van een gezellige middag met 
uiteenlopende optredens: muziek, circus en meer! 
Optredens van o.a. Free, Aart de Gier, Tanya van 
Dasselaar, Circus Amersfoort, Uganda team. 
Voor uw financiële bijdrage zal er een collecte zijn. 
 
Agenda 
ma. 4 juni, 19.30 uur: Kennismaking met meditatie, 
Pauluscentrum 
ma. 4 juni 20.00 uur: Overleg basiscatechese, Buntwal 19 
di. 5 juni, 13.30 uur: Activiteitengroep, de Eshof 
wo. 6 juni, 20.00 uur: College van Kerkrentmeesters, de 
Eshof 
wo. 6 juni, 20.00 uur: Overleg moderamina Dorpskerk en 
Eshof, Rehoboth 
 
Kaart  
Vandaag is er een kaart als warme groet voor Jan en 
Willemien van Putten. We wensen hun veel kracht en 
sterkte toe in de komende tijd nu Jan in het hospice in 
Nijkerk  is opgenomen. 
 
Bloemen 
De bloemen gaan naar Barend en Roel Kiers – Assendorp. 
Op 5 juni zijn zij 50 jaar getrouwd. We feliciteren hen van 
harte met deze blijde dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


