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Hartelijk welkom deze zondagmorgen in de Oosterkerk te Zeist!  
In deze dienst gaat ds. Marten Knevel voor. Willem Boog is verantwoordelijk 
voor de muzikale ondersteuning. Ouderling van dienst is vandaag Martin Rus. 
Er is kinderdienst voor alle groepen en oppasdienst voor de allerkleinsten. 
Wij wensen u een gezegende en inspirerende dienst. Uiteraard is er na de dienst 
gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee.  
 

 
ORDE VAN DIENST 

 
Gasten onder Gasten ... in de geest van Abraham/Ibrahiem  

 
Ontmoeting van moslims en christenen.  

 
Welke kant gaan we nu op? 

 
Koffiedrinken vanaf 9:30 uur  

Paaskaars brandt! 
• Muziek voor de dienst: Oosterkerk Band. 

 
• C.a. 9:55 Lied aanvang: Themalied: Hemelhoog 400:1, 2 en 4 – Kom 

naar het Feest.  
 
• Welkom, inleiding. 

De aanwezigen gaan staan 
• Bemoediging en groet: 

De aanwezigen gaan hierna zitten 
• Collecte en Keuzemoment 

• Uitleg 
• Lied tijdens de collecte: HH 398 – Kom in de kring  

 
• Gebed 
 
• Lezingen over Abraham/Ibrahiem uit Bijbel en Koran  
 
• Lied  Sound of Silence: (Simon and Garfunkel)   
 

• Twee korte preken. Thema: Welke kant gaan we nu op?   
 
• Meditatief moment: Kyrie – Allah:  

 
• Oosterkerk Band: We gaan niet zonder U (Sela):    

 
• Afkondigingen –  

 
• Gebeden   1. Dankgebed en Voorbeden,  

 
eindigend in 2. Stil gebed en Onze Vader 

 
Voor het slotlied gaan de aanwezigen staan 

 
• Slotlied: Opwekking 249 – Heer wat een voorrecht 

kinderen van de kinderdienst komen weer terug??? 
 
• Uitnodiging en uitleg over vervolg. 
 
• Zending en zegen.  
  
• Slotlied: Schouder aan schouder (Guus Meeuwis) 
 
• Muziek naar keuze – Oosterkerk Band. 
 
Een DVD/CD van deze dienst is te bestellen bij Kees van Es, 
cgvanes@casema.nl 
 
Er is alle gelegenheid elkaar te ontmoeten, voor gesprek, voor 
voorbede.  Bent u nieuw of wilt u meer weten over de gemeente?  
Spreek iemand van ons aan!   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21 mei 2017 
 



Zondagsgroet 21 mei 2017 - 2 - 

Bedankt! 
Bij deze wil ik allen hartelijk bedanken voor alle kaarten en bloemen van de kerk 
tijdens de revalidatie in de Warande. Nu ben ik weer terug in Spathodea. 
Hartelijke groeten C.J. Gerrits-van Barneveld 
 
OVO Nieuws 
Het is al spoedig 8 juni en we gaan met elkaar een dagtocht maken. Het is 
volgeboekt dus niemand kan zich nu nog aanmelden. Met 50 gemeenteleden 
gaan we naar de Bommelerwaard en met zovelen zal het zeker een verbin-
dende feestelijke dag worden. Uw goede humeur zullen we ook van harte 
verwelkomen. U wordt om 9.45 uur in de kerk verwacht voor koffie met ..... Om 
precies 10.30 uur start de bus en we hopen om 17.00 uur weer thuis te zijn. 
 
Namens de OVO beleidsgroep, 
Harry Hogenbirk 
 
Kerkendag 
Niels Fischer, de organist van de Evangelische Broedergemeente en dirigent van 
het koor heeft laten weten dat voor de viering op Kerkendag (11 juni)  
koorrepetities gepland zijn op woensdag 31 mei en woensdag 7 juni van 19.30 - 
20.30 uur in de kerkzaal van de Broedergemeente, Zusterplein 12. Zanglustigen 
van de aan de Kerkendag meewerkende kerken zijn van harte welkom! 
 
Evaluatie catechese/jeugdwerk 
Het catechese-seizoen nadert het einde. Ook dit jaar was het weer opgaan-
blinken-verzinken. Voordat je het weet is het april/mei en dan komt er een 
dikke punt. Die pas weer weggepoetst wordt in oktober wanneer het startschot 
klinkt van een nieuw seizoen. 
Ook dit jaar willen de catecheten de punt van de afronding markeren door met 
u, de ouders van de catechisanten, rond de tafel te gaan zitten. Want wat leeft 
er bij de ouders over catechese in het bijzonder en over jeugdwerk in het 
algemeen? Vragen, opmerkingen, aanwijzingen, klachten: alles wat voortkomt 
uit vragen als:  

1. hoe heeft u zoon/dochter dit seizoen ervaren 
2. wat dient er zoal voorbij te komen in de catechese 
3. is er een relatie catechese-vieringen 
4. kan ik zelf iets bijdragen aan het jeugdwerk 

kan een plek krijgen op donderdag 22 juni 20.00 uur in de Oosterkerk 
Koffie/thee vanaf 19.45 uur. U bent van harte uitgenodigd! Dat geldt ook voor 
gemeenteleden die niet door nazaten rechtstreeks met deze tak van kerkenwerk 
te maken hebben maar wel geïnteresseerd zijn in de huidige stand van 
jeugdzaken in de Oosterkerk. Weet dat u zeer welkom bent! 
 
Namens alle catecheten, 
Martin Rus 
 

Vrijwilligers BEDANKT!-avond op vrijdag 25-08-2016 
Ook dit jaar heeft de Oosterkerk van het College van Kerkrentmeesters een 
mooi bedrag gekregen om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet het 
afgelopen jaar. Dit jaar willen wij dus eigenlijk alle Oosterkerkers (want bijna 
iedereen doet wel iets….) bedanken met een gezellige avond met een 
fantastisch leuk cabaret van Tim Zingt (www.timzingt.nl).  
Noteer vrijdagavond 25 augustus alvast in uw agenda. Inloop vanaf 19.30, 
aanvang 20.00 en na afloop een gezellig samenzijn met een hapje en een 
drankje.  
Opgeven graag bij Yneke Kooij, beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl, 06-
33704047. Er ligt ook een intekenlijst op de boekentafel. 
 
 
Kopij Zondagsgroet kunt u voor a.s. donderdag 17.00u aanleveren per email op 
zondagsgroet@oosterkerkzeist.nl. Beperkt u zich hierbij tot maximaal 4 regels 
(=ca. 40 woorden). - Annelies – 
 
 
    
     
 


