
 
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. 
 

 
Jongerengroep Oeganda 
Op 3 augustus is ons ‘elftal’ weer veilig uit Oeganda 
teruggekeerd. Zij hadden daar op de Queen of Peace 
Highschool in Mpigi een prima tijd. Ze vertellen daar graag 
over op de startzondag op 23 september. Meer daarover 
kunt u lezen in het septembernummer van Rondom. 
  

 
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/ 
 
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. 
 

 
 

 
Zondag 12 augustus 2018 

 achtste 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: ‘Ik loof de Heer altijd’: lied 34: 1, 2 en 5 
 
 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: ‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’: lied 869: 1, 4, 
5 en 6 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de brieven: Efeziërs 4, (1)7-16 
 
Lied: ‘Heb dank, o God van alle leven’: lied 315:  1 en 2 
 
Evangelielezing: Marcus 7, 24-30 
 
acclamatie: ‘U komt de lof toe’: lied 339a 
 
Overweging 
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Muziek 
 
Lied: ‘Voor mensen die naamloos’: lied 647 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen  

 
(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: ’In Christus is noch west noch oost’: lied 969  
 
 staande 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
allen (431b) 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zondagsbrief 12 augustus  2018 
 
Voorganger: ds. Jenny van der Veen, Nijkerk 
Organist: Erik van Veelen 
Ouderlingen: Diana Kneppers-Doornekamp en Ellen van der 
Linden 
Diaken: Henry Westein 
Zondagskind: Anne Doornekamp 
Lector: Bea de Rijke 
Koster: Jan Stomphorst 
Welkom: Willemien Schuurman Hess 
Geluid: Jan van de Kuilen 
Kinderdienst: Vera Vizee 
Oppas: Elza Ipenburg 
Koffiedienst: Annie Schuurman en Jannie van der Veen  
 
Collecten 
De eerste collecte is voor het Hospice Nijkerk en de tweede 
voor Muziek en Liturgie. De kinderen mogen hun bijdrage 
doen in de doos voor Oeganda. 
 

 
Bij de eerste collecte:  
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale functie, maar ook 
mensen van buiten de regio zijn natuurlijk welkom. De 
gasten bestaan uit mensen vanaf 18 jaar bij wie door de arts 
of specialist is vastgesteld dat er sprake is van een terminale 
fase met een levensverwachting van korter dan drie 
maanden. Onze bijdrage is zeer welkom! 
 
Kaart  
We tekenen een kaart voor Greet de Vries. Bij haar is bij het 
bevolkingsonderzoek borstkanker geconstateerd. De 
operatie heef ze inmiddels achter de rug. Een behandelplan 
volgt. We wensen haar sterkte toe en hopen met haar dat de 
behandeling het gewenste resultaat zal hebben. 
  
Een tweede kaart is er voor Jaap van Ginkel. Hij verblijft  
momenteel in het ziekenhuis voor onderzoek na een val. We 
hopen dat hij snel weer naar huis kan met een 
geruststellende diagnose. We wensen Jaap en Janneke 
sterkte.  

 
Bloemen 
De bloemen zijn vandaag voor de heer Welvaart. Hij wordt 
vandaag 96 jaar. We feliciteren hem van harte! 
 
 
 
 

2 3 


