
 
Zondag 5 augustus 2018 

 Zevende zondag van de zomer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren we 
naar muziek. 
     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 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: ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’: 
lied 103: 1 en 4     

allen gaan zitten 
 
Even voorstellen… 
 
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: ‘Zing nu de Heer, stem allen in’: lied 654: 1 
 
  de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lied: ‘Here Jezus, om uw woord’: lied 314: 1 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Deuteronomium 10, 12-

21 
 
Lied: ‘Heb dank, o God van alle leven’: lied 315: 1 
 
Evangelielezing: Marcus 7, 1-23  
 
Lied: ‘Ons gevoel en ons verstand’: lied 314: 2 en 3 

 
Overweging 
 
Muziek  
 
Lied: ‘Neem mijn leven, laat het, Heer: lied 912: 1, 2 en 6 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; ook de 
kinderen uit de oppas komen nu in ons midden. 
Inzameling van de gaven. 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
 
allen 
Hoor mijn reopen, 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. 
 
Slotlied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’: lied 416  
 
Zegen 

Staande 
allen (431b) 
Amen 
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Diaken: Wouda Bakker-Beitler 
Lector: Vera Lubbers 
Koster: Jan Beitler 
Welkom: Ad en Nia Ritmeester 
Geluid: Jan Vogel  
Kinderdienst: Richard van de Kamp 
Oppas: Yvonne de Gier 
Koffiedienst: Lien Vogel en Ina van Heiningen 
 

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 Kerk in Actie; Zomerzending en 
de tweede voor de Eredienst. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Kerk in Actie; Zomerzending  

 
In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit 
schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen 
onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en 
kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en 
gedragstherapie. De school staat in de hoofdstad Douala 
in het zuiden van Kameroen. Hier leren kinderen naar 
vermogen eenvoudige praktische vaardigheden, zoals 
knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere 
kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld 
naaien, houtbewerking of teenslippers maken. Zo kunnen 
ze bijdragen aan het gezinsinkomen. Met de steun van 
Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig verstandelijk 
gehandicapten passend onderwijs krijgen. Steun dit werk! 
 
Kaart 
Joke van de Klok maakte een buiteling met haar fiets. Dit 
leverde haar een gebroken oogkas op. We sturen haar 
een kaart met daarbij de wens dat ze weer snel zal 
opknappen. 
 
Bloemen 
De  bloemen zijn vandaag voor mevrouw  Roersen. Zij 
wordt op 6 augustus  96 jaar. We feliciteren haar van 
harte. 
 
 

 
Uitmarkt in Hoevelaken 
Het Sociaal Cultureel Platform Hoevelaken organiseert 
een UITMARKT op de dorpsdag, zaterdag 25 augustus, in 
Dorpshuis De Stuw in Hoevelaken. Van 12.00 – 15.00 uur. 
Met deze Uitmarkt wil het SCP alle culturele activiteiten in 
Hoevelaken bundelen en onder de aandacht brengen. 
Iedere vereniging of organisatie, die volgend seizoen 
sociaal-culturele of sportactiviteiten ontplooit, kan hier 
hun activiteiten voor het seizoen 2018-2019 promoten 
en deelnemers, vrijwilligers, leden en donateurs werven. 

Ook als Eshof gemeente zullen wij aanwezig zijn op de 
Uitmarkt. Op die dag zullen o.a. het programma voor 
Vorming & Toerusting en de Jeugdmusical worden 
gepromoot. 
 

 
 
Kirstin Siteur met Edukans World Teacher naar Ghana 
“The real voyage of discovery consists not in seeking new 
landscapes, but in having new eyes”. 
Dit is een quote die Kirstin, lid van de Eshof, al een tijdje 
koestert. In oktober gaat zij met het World Teacher 
programma twee weken naar Ghana. Een 
ontwikkelingsreis. Voor haarzelf en daarmee ook voor de 
scholen in Ho in Ghana. Samen met Nederlandse en 
Ghanese docenten en schoolleiders zet ze zich in voor 
onderwijs(innovatie). De Nederlandse leraren coachen de 
Ghanese leerkrachten; als schoolleider gaat Kirstin lokale 
schoolleiders coachen, o.a. door workshops te geven over 
educatief leiderschap en teamontwikkeling. Omgekeerd 
leert de Nederlandse delegatie weer van de Ghanese 
professionals, bijvoorbeeld hoe je met beperkte middelen 
toch goed onderwijs kunt realiseren. En zo met "new 
eyes" terug te komen. Kirstins reis is al betaald. Om 
deelname van de Ghanese docenten en schoolleiders te 
bekostigen, is geld nodig. Donaties zijn van harte welkom. 
Ook onze ZWO heeft met een bedrag van € 390,- 
bijgedragen aan het project. U kunt alles over Kirstin en 
het World Teacher project van Edukans lezen op de 

site: https://kirstin-siteur.inactievooredukans.nl/ 

 

Nieuws uit de Sint Paulusgeloofsgemeenschap 
De eerstvolgende dienst in het Pauluscentrum is een 
eucharistieviering op zaterdagavond 11 augustus om 
19.00 uur; voorganger is pastor Karel Donders . 

 
 
Verdere informatie over de Eshof: 
Zie www.pgdeeshof.nl. Via www.kerkdienstgemist.nl zijn 
de kerkdiensten te beluisteren en te downloaden, zowel 
gelijktijdig als na afloop. 
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