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Hartelijk welkom deze zondagmorgen in de Oosterkerk te Zeist!  
In deze dienst gaat mw. Charissa Meeuwenoord voor. Willem Boog is 
verantwoordelijk voor de muzikale ondersteuning. Ouderling van dienst is 
vandaag Erik Kaman. Er is kinderdienst voor alle groepen en oppasdienst voor 
de allerkleinsten. Wij wensen u een gezegende en inspirerende dienst toe. 
Uiteraard is er na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie 
of thee. Voor de jongeren is de East Coast open. 

 
 
Orde van dienst 

 
 
1 Bijeenkomen 
 

• Orgelspel: Choralvorspiel (Trio) 'Schmücke dich, o liebe Seele' (G. A. 
Homelius, 1714-1785 | Gezang 355 LvdK) 

• Voorzang 704: 1, 2 en 3 - Dank, dank nu allen God 
• Verwelkoming door de ouderling 
• Aansteken van de paaskaars 
• Intochtslied (staande) ELB. 218 - Samen in de naam van Jezus 
• Bemoediging en Groet  

(hierna kunt u gaan zitten) 
• Drempel en smeekgebed  
• Samen zingen 217: 1, 4 en 5 - De dag gaat open 

 
2  Woord 
 
• Gebed bij de opening van het Woord 
• Bijbellezing uit Prediker 3 
• Moment met de kinderen 

• hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst 
• Bijbellezing uit Lucas 10: 38-42 
• Samen zingen Gezang 21: Ik kniel aan uwe voeten neer 
• Uitleg en verkondiging. Thema: Tijd=tijd 

 
3  Antwoord 
 

• Antwoordlied 845 (op de melodie van Psalm 86): 1 en 2 - Tijd van vloek 
en tijd van zegen 

 

 
Viering heilig avondmaal 
 

• De avondmaalstafel wordt gereed gemaakt 
• Onderwijs 
• Inzettingswoorden 
• Viering 

• Nodiging van de gemeenteleden 
• Diakenen komen naast de predikant staan 
• Breken van brood en schenken van wijn 
• Predikant en diakenen nemen plaats voor het podium 
• Gemeente wordt uitgenodigd 

• Rondgang onder orgelspel: 'Zoals ik ben, kom ik nabij' (377) - 'Jezus, wiens 
gedachtenis ik nu vieren mag...' (Gezang 352 LvdK) - 'De tafel van 
samen...' (385) - 'Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht' (Gezang 437 LvdK) - 'Ik 
bouw op U' en 'U zij de glorie, opgestane Heer' 
• Uw bijdrage voor de avondmaalcollecte (st. Chittagong) kunt u tijdens 

de rondgang in de daarvoor bestemde beker doen 
 

• Aandacht voor mensen en zaken in de gemeente 
• Gebeden  1. Dankgebed en Voorbeden, eindigend in 

    2. Stil gebed en/of 
   3. Zingen ELB. 466 - Onze Vader 
 

• Collecten onder orgelspel: 'Hoe glanst bij Gods kind'ren het innerlijk 
leven...' (Gezang 439 LvdK) 

 
(kinderen van de kinderdienst komen weer terug) 
 

• Slotlied 416: 1 en 2 - Ga met God 
 
4  Uiteengaan 
 
• Zending en Zegen (gesproken amen) 
• Slotlied (vervolg) 416: 3 en 4 - Ga met God 
• Uiteengaan onder orgelspel: ''k Wil U, o God, mijn dank betalen...' (Gezang 

390 LvdK) 
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DENKT U AAN HET KOFFIEBUSJE? 
 
Vandaag kunt u na de dienst weer collectebonnen kopen bij Yneke Kooij. 
Pinapparaat is aanwezig.  
 
Dinsdag 27 juni 19.15 uur: gebedsbijeenkomst in de Oosterkerk 
 
Volgende week om 10.00 uur in de Oosterkerk: dhr. J. van der Wolf 
 
 
  
 
Geleide Meditatie 
Vandaag is er na de dienst weer de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
geleide meditatie. De meditatie zal vandaag geleid worden door Jeroen Zijp. We 
zoeken elkaar na de dienst en de koffie op voor de keuken om samen ca. 11.30 
uur naar het stiltecentrum van de Looborch te gaan. U bent van harte welkom, 
ook wanneer u nog nooit kennis heeft gemaakt met (christelijke) meditatie!  
 
 
Vakanties: 
 
Pastor  
Komende week ben ik vanaf zaterdag 24 juni t/m zondag 2 juli op vakantie. 
Omdat ds. M. Knevel deze periode ook van een welverdiende vakantie geniet, is 
Ellen de Boom de komende week de pastor van de Oosterkerk. Ellen is 
bereikbaar op 06-27145854, e-mail: Ellen.deboom@kpnmail.nl.  
Martin Rus 
 

Koster 
Hierbij laat ik weten, dat ik het voornemen heb om van maandag 26 juni tot 
zaterdag 8 juli op vakantie te gaan. Er is vervanging, in de persoon van Gert v. 
Kalkeren.  
Peter Bosma 
 
 
Peters Lunch-Café 
Deze is niet op 29 juni (zoals vermeld is in de Opgang), dit i.v.m. vakantie. 
Maar een keer in het midden van de maand: nl. donderdag 13 juli. 
Daarna gang we weer gewoon naar de laatste donderdag van de maand. 
 
 
Foto's Oosterkerk  
Onlangs is er een prachtige fotoserie van de Oosterkerk (met aspecten van de 
Amsterdamse school) gemaakt en online geplaatst. Kijkt u eens op navolgende 
site: http://amsterdamseschool.nl/objecten/gebouwen/oosterkerk,-zeist/  
 
 

Vrijwilligersavond: Tim zingt op 25-08-2017  
Heeft u zich al opgegeven?: beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl of bij Yneke 
Kooij, 06-33704047.   
 
 
Training: Geloven en vieren met peuters en kleuters 
Gratis training 'geloven en vieren met peuters en kleuters' van JOP op 2 juli om 
14.00 uur in de Oosterkerk. "Hoe kunnen we geloofsopvoeding en vieringen 
vormgeven (in de kerk) met jongere kinderen?". Dit doen we door te oefenen in 
elementen als (geloofs-)ontwikkeling, verhalen vertellen, zingen, bidden en 
rituelen en het vieren met jonge kinderen (0-6 jaar). Aanmelden tot 26-6 via: 
wanda.dijkhorst@gmail.com of 06-26922301. 
 
 
Jubileumconcert 
Zaterdag 1 juli aanstaande vindt het jubileumconcert plaats van de 25ste serie 
Orgelconcerten in de Oosterkerk. Uitvoerenden zijn: Stadsorganist Willem 
Harold Boog, die drie orgels zal bespelen, het 'Bach Consort Nijkerk' (koor en 
orkest) o.l.v. Falco van Loon (tevens solozang), Maurice van Dijk (trompet) en 
'Het KunstenHuis De Bilt-Zeist'. Voor een bijzonder moment is ook 
burgemeester Renkema van Nijkerk aanwezig. 
Naast de presentatie van een nieuwe CD (Oosterkerk orgel) en nieuwe 
bladmuziek, klinken werken van o.a. Bach (Cantate 'Herr denket an uns'), 
Hesford (Paganini-variaties), Becker, Boog, Händel (Chandos Anthem 'The Lord 
is my Light') en Andriessen (Sérénade en Premier Choral). Het concert begint 
om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. De toegang bedraagt € 8,00 
(incl. CD en traktatie). Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang. 
 
 
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).- AR -
   


