
 
Zondag 25 augustus 2019 

 tiende 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: ‘Heer die mij ziet zoals ik ben’:  
psalm 139: 1, 2 en 8      
     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. 
 
Gloria: ‘Zing van de Vader die in den beginne’: lied 304 
 
 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 56, 1 - 7 
 
Lied: ‘God zij ons gunstig en genadig’: psalm 67: 1 en 2   
 
Evangelielezing: Matteüs 15, 21 - 28 
 
Acclamatie: ‘U komt de lof toe’: lied 339a 

Overweging 
 
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 
 
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: ‘De laatsten worden de eersten’:  
lied 990: 1, 4, 5 en 6  
 staande 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 
Zegen 
allen (431b) 
 
Amen 
 

 
 

Zondagsbrief 25 augustus 2019 
 
Voorganger: ds. Marian van Giezen, Houten 
Organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Gerwin Duine  
2e ambtsdrager: Wouda Bakker 
Lector: Dineke Schreiber 
Koster: André Lekkerkerker 
Welkom: Joke van der Klok  
Geluid: Arjan de Vries 

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 
 



Kinderdienst: Bianca van den Burg 
Oppas: Ilse Heining 
Koffiedienst: Annie Schuurman en Jannie van der Veen 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen Diaconie en de tweede 
voor Vorming & Toerusting. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 

 
Bij de eerste collecte: Eigen Diaconie 
Misschien verwacht je het niet maar er zijn in Hoevelaken 
en directe omgeving mensen die moeten rondkomen van 
een minimaal inkomen. Dit kan komen doordat ze hun 
werk hebben verloren of onverwacht voor (te grote) 
uitgaven staan waardoor ze hun vaste lasten niet kunnen 
betalen en niet meer weten hoe ze aan het einde van de 
maand kunnen rondkomen. De Diaconie helpt deze 
mensen. Niet alleen door ze financieel te ondersteunen 
maar ook door ze te wijzen op hulp die geboden wordt 
door verschillende organisaties. Uw bijdrage is van harte 
welkom! 
 
Bloemen 
Voor de bloemen is nog geen bestemming. Ieder die een 
bestemming weet kan dit aangeven bij de dienstdoende 
ambtsdrager. 
 
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. 
 
Mededeling van de kerkenraad 
De kerkenraad is voornemens Sienke Wolters op 1 
september te bevestigen in het ambt van ouderling en 
haar vervolgens te kiezen tot voorzitter. Mochten er 
wettige bezwaren bestaan tegen dit voornemen, dan 
kunnen die worden ingebracht bij de kerkenraad. 
 

 
 
Uitmarkt in Hoevelaken 
Het Sociaal Cultureel Platform Hoevelaken organiseert 
een UITMARKT op de dorpsdag, zaterdag 31 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 2019-2020 promoten 
en deelnemers, vrijwilligers, leden en donateurs 
werven. 
Ook als Eshof gemeente zullen wij aanwezig zijn op de 
Uitmarkt. Op die dag zal o.a. het programma voor 
Vorming & Toerusting worden gepromoot. 
 
Agenda 
wo. 28 aug, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 29 aug, 20.00 uur: Moderamen, de Eshof 
 
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/

