
 
Zondag 4 augustus 2019 

 zevende zondag van de zomer 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Eeuwige God, hier staan wij voor U: 
 als mensen op zoek 
 naar een moment van rust, 
 naar een teken van uw heil. 
allen Zie ons aan zoals wij zijn, 
 vol van onszelf. 
 Neem ons bij de hand en help ons, 
 dat we samen verder gaan 
 op uw weg. Amen.  
 
Openingslied: ‘God richt zich op, de vijand vlucht’:  
Psalm 68: 7 en 12 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
 
Om ontferming voor de wereld 
bidden wij u, God. 
 
 
Glorialied: ‘Zou ik niet van harte zingen’:  
lied 903: 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. 
 
Eerste lezing: Prediker 2: 1-11 
 
Lied: ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’: lied 845 
 

Evangelielezing: Lucas 12: 13-21 
 
Acclamatie: ‘U komt de lof toe’: lied 339a 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ’Een rijke schat van wijsheid’: lied 313: 1, 3 en 4 
 

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 ons bidden. 
 

(t. Kees Waaijman, m. Chris Fictoor; 
Zangen van zoeken en zien 278) 

 
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: ‘Laat de woorden die we hoorden’: lied 422  
 
 Staande 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
 allen (431b) 
Amen 
 

 
 

Zondagsbrief 4 augustus 2019 
 
Voorganger: ds. Jenny van der Veen, Nijkerk 
Organist: Erik van Veelen 
Ouderling van dienst: Jan Beitler  

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 
 



2e ambtsdrager: Jan van de Kuilen 
Lector: Ans Baas 
Koster: Jan Haverkamp 
Welkom: Céline Jumelet 
Geluid: Arjan de Vries  
Kinderdienst: José van Dasselaar  
Oppas: Myriam Beitler 
Koffiedienst: Ans Baas en Tineke van de Veen 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Eigen Diaconie en de tweede 
voor onderhoud van het gebouw. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Eigen diaconie 
Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen en 
waarvoor vaak een collecte bestemd is heeft de diaconie 
van de Eshof ook uw steun hard nodig. Met uw steun 
kunnen wij gezinnen in Hoevelaken, die in financiële nood 
verkeren, op weg helpen. Algemeen doel van deze 
hulpverlening is mensen de weg wijzen, begeleiden naar 
zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij 
en zo nodig financiële hulpverlening bieden. In 
noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te verlenen 
door geld of goederen te geven. Helaas zijn er nog veel 
gezinnen in Hoevelaken die deze steun heel hard nodig 
hebben. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm 
gewaardeerd! 
 
Bloemen 
De bloemen zijn vandaag bestemd  voor Frits Harmsen. 
De heupprothese in zijn linkerheup bleek gebroken te zijn. 
Na een operatie in Nijmegen is hij nu weer thuis, waar hij 
verder mag revalideren. We wensen hem daarbij sterkte. 
 
Kaart 
De eerste kaart die we tekenen is voor Janny Venema. 
Haar gezondheid gaat langzaam achteruit. Na een griep 
blijft ze kwakkelen. Haar hart werkt niet goed meer 
waardoor ze benauwd en lusteloos is en soms ook in de 
war. Ook heeft ze aanrakingspijn. Er is een verhoogd 
zorgprofiel aangevraagd, waarmee ze gelukkig gewoon in 
woonzorgcentrum 't Hamersveld kan blijven. Ze is 84 en 
een mens van de dag. We wensen haar en de mensen om 
haar heen veel sterkte. 
 
De tweede kaart is voor Kees Bonestroo. Hij is weer in het 
ziekenhuis opgenomen. Kees was benauwd en had pijn op 
zijn borst, wat kan wijzen op een ontsteking ergens in de 
aorta. Hij krijgt nu antibiotica via een infuus. We wensen 
hem van harte een snel herstel. 
 
Afwezigheid Ellie Boot 
Van 3 t/m 25 augustus is Ellie afwezig. In deze dagen zal 
Marian van Giezen uit Houten bereikbaar zijn voor 
noodsituaties. Nel Stoffelsen is daarbij tussenpersoon. 
Haar telefoonnummer is 033 2582003 of 06 25316748. 
 
Welkom 

In de ontmoetingsruimte staan mensen met een badge 
“Welkom” naast de koffietafel. 
Bent u nieuw, aarzel dan niet om onder het genot van 
een kopje koffie of thee even kennis te maken. 
 
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. 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/

