
 
Zondag 11 augustus 2019 

 achtste 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:  ‘Het licht dat weer opnieuw begon’:  
lied 214: 1, 4 en 5 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
 
Om ontferming voor de wereld 
Bbdden wij U, God. 
 
Gloria: ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’ :  
lied 92: 1, 2, 7 en 8  
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Eerste lezing: Jesaja 65: 17 - 25 
   Hebreeën: 11: 1 - 16 
 
Lied: ‘Hoe glanst bij Gods kinderen het innerlijk leven’: lied 
752  

Evangelielezing: Lucas 12: 32 - 40 
 
Lied: ‘De Heer verschijnt te middernacht’: lied 751  
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen’: lied 766  
 

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: ‘God to enfold you’: lied 426  
(1x Engels, 1x Nederlands)  
 staande 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
 

 
allen (431b) 
 
Amen 
 

 
 

Zondagsbrief 11 augustus 2019 
 
Voorganger: ds. Yolanda Voorhaar, Ede 

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 
 



Organist: Tjalling Roosjen 
Ouderling van dienst: Gerwin Duine 
2e ambtsdrager: Diana Kneppers-Doornekamp 
Lector: Feije Duim 
Koster: Jaap van Ginkel 
Welkom: Ad en Nia Ritmeester 
Geluid: Ad Ritmeester 
Kinderdienst: Richard van de Kamp  
Oppas: Jacqueline Berends 
Koffiedienst: Anjo en Tom van Noord 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor het Hospice Nijkerk en de 
tweede voor de Eredienst. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 

 
Bij de eerste collecte: Hospice Nijkerk 
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale functie  maar ook 
mensen van “buiten” zijn welkom. De doelgroep bestaat 
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. 
 
Bloemen 
De bloemen van vandaag zijn bestemd voor Gerrit en 
Tineke Wassink. Zij vieren op 14 augustus dat zij 50 jaar 
getrouwd zijn. We feliciteren hen van harte! 
 
Kaart 
We sturen een kaart naar Willemien Schuurman Hess. Zij 
wordt op 14 augustus geopereerd aan haar heup.  We 
wensen haar sterkte en een spoedig 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/

