
 
Zondag 8 september 2019 

twaalfde van de zomer 
 

Muzieknotaties mogen niet op internet worden gezet. 
Wilt u een liturgie ontvangen met de muzieknotaties 

erin van de liederen die niet in het liedboek staan, stuurt 
u dan een mail aan nel.stoffelsen@kpnmail.nl. 

 
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 raak mij aan met uw adem’, lied 
695 
 allen gaan zitten 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(m. Jan Pasveer) 
 
Gloria: ‘Ubi caritas’: lied 568a (driemaal) 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Eerste lezing: Deuteronomium 30,15-20 
 
Lied: ‘Nochtans, op U, o God…’: psalm 22,2 
 
Evangelielezing: Lukas 14,25-33 
 
Lied: ‘Wat te kiezen’: lied 843 
 
Overweging 
 
Muziek 
 

Lied: ‘Wil je opstaan en Mij volgen?’ (t. John L. Bell en 
Graham Maule, vert. Gert Lubberts, m. Schotse 
volksmelodie, bew. John L. Bell; Liederen & gebeden uit 
Iona & Glasgow, 40) 
 

gebeden en gaven 
maaltijd van de Heer 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Tafelgebed: ‘Wij danken U, Vader’: lied 402b 
 
vg Hij is het,  
 die met ons het brood breekt en zegt: 
 dit ben Ik zelf, voor jullie, bij jullie, in jullie; 
 die de beker neemt en zegt: 
 dit ben Ik zelf, voor jullie, bij jullie, in jullie; 
 ontvang Mij, en laat mijn liefde in je doordringen. 
 
Hierop volgen de gesproken voorbeden die telkens 
worden besloten met: 
 

(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. 

 
We delen brood en wijn, terwijl we luisteren naar 
muziek. Milou zal het druivensap aanreiken. 
Tegen het einde van de maaltijd komen de kinderen uit 
de oppas in ons midden. 
 
Slotlied: ‘Lied om mee te gaan’ (t. G. Luijpers, m. H. 
Bulder; Gezangen voor liturgie 655)  staande 
 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: 
2. Laten we gaan. Geloof in de zegen 
die onze God steeds toegezegd heeft, 
in niemandsland soms worst'lend verkregen, 
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft. 
Neem van hier mee het vaste idee – 
licht blijft de kern, vaak tastend beleefd. 
 
3. Neem bij het gaan de mantel van vrede 
die we behoedzaam om mogen slaan, 



waarin de Naam vol kleur is geweven. 
Vage beschutting in mensenbestaan. 
In de woestijn, vruchten en wijn:  
vrede en zegen! Laten we gaan.  
 

Zondagsbrief 8 september 2019 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Henry Westein   
2e ambtsdrager: José van Dasselaar  
Diakenen: Wouda Bakker, Quirina Schipper en Jan van 
de Kuilen 
Zondagskind: Milou van Rootselaar  
Lector: Wim Kraaikamp 
Koster: Wim Heining 
Welkom: Lieske Duim 
Geluid: Fokke van der Veer 
Kinderdienst: Heidi van Rootselaar 
Oppas: Yvonne de Gier en Lara Floor 
Koffiedienst: Annie Hanse en Nel Stoffelsen 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Eigen Diaconie en de 
tweede voor het Pastoraat. 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 gaan vandaag naar Jan Willem Wicherink. 
Hij wordt op 13 september 75 jaar. We feliciteren hem 
daarmee van harte. 
 
Kaart 
We tekenen een kaart  voor Dieuwke Jansma-
Hoogsteen. Zij wordt op 13 september 101 jaar en we 
feliciteren haar van harte met deze gezegende leeftijd. 
Een tweede kaart tekenen we voor Max van Deuveren. 
De afgelopen week is hij gevallen en heeft daarbij een 
beenbreuk opgelopen. Donderdag is hij geopereerd en 
alles is goed verlopen, maar voordat Max naar huis kan 
zal hij in het ziekenhuis of op een andere plek enige tijd 
moeten revalideren. 

 
Activiteitenmiddagen 
Op woensdag 11 september gaat de activiteitengroep 
weer beginnen. 
Iedereen is van harte welkom voor een kopje koffie of 
thee, een praatje, een spelletje of om te knutselen. 
Kom gerust een kijkje nemen op deze gezellige 
middagen. 
 
Oecumenische reis 
In het voorjaar van 2020, om precies te zijn van 23 april 
t/m 1 mei, wordt er weer een oecumenische reis 
georganiseerd voor belangstellenden. Deze keer gaat 
de reis naar Toscane in Italië. Meer informatie krijgt u 
op een bijeenkomst op 19 september om 20.00 uur in 
het Pauluscentrum.  
 
Reis naar Queen of Peace Highschool - Oeganda 
De groep  van  11 mensen die van 27 september tot en 
met 7 oktober naar de Queen of Peace Highschool in 
Oeganda gaat, wil tijdens haar verblijf een blog 
bijhouden op Polarsteps. Als je de app op je telefoon 
downloadt, kun je ook via de app de berichten volgen. 
Dit is de link: 
https://www.polarsteps.com/QueenofPeaceHighschool
All4UgandadeEshof/2374426-all4uganda-op-
reis?s=A2F4103B-D9F4-4085-9BC6-D6FFBB42B683  
 
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. 
 
Agenda 
ma. 9 sept. 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 
ma. 9 sept. 20.00 uur: Kinderdienst, de Eshof 
wo. 11 sept. 13.30 uur: Activiteitenmiddag 
wo. 11 sept. 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
wo. 11 sept. 19.30 uur: Wijkteam 4, Ibislaan 18 
 
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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