
Zondagsgroet 1 oktober 2017 - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
Hartelijk welkom deze zondagmorgen in de Oosterkerk te Zeist! In deze dienst 
gaan ds. Marten Knevel en Walter Willigenburg voor. Willem Boog is 
verantwoordelijk voor de muzikale ondersteuning. Ouderling van dienst is 
vandaag Johan Beimers. 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 

 
1  BIJEENKOMEN 
• Muziek 
• Lied voor de dienst: De Dijk: Kan ik iets voor je doen? 
• Verwelkoming door de ouderling. 
• Aansteken van de paaskaars door Nathan en Marah. 

Voor het intochtslied gaan we staan 
• Inleiding op de dienst 
• Intochtslied: Hemelhoog 683 – Laat mijn zijn een instrument 
• Bemoediging en Groet  

Hierna kunt u gaan zitten 
• Drempel/smeekgebed:  
2  WOORD  
• Gebed bij de opening van het Woord 

Kinderen gaan naar de kinderdienst 
• Bijbellezing: 1Johannes 3:14-18 
• Lied Hemelhoog 641 – Ik kom in uw heiligdom binnen 
• Stellingengesprek met gemeenteleden en vrijwilligers.  
• Uitleg en verkondiging. Thema: Een gemeente die niet dient, dient tot 

niets? 
• Tijdens verkondiging filmpje van buurtbewoners gemaakt door Walter en 

Rob. 
3  ANTWOORD  

• Antwoordlied: HH401 – Toon mijn liefde 
Kinderen komen terug van de Kinderdienst 

Viering heilig avondmaal 
• De avondmaalstafel wordt gereed gemaakt 
• Onderwijs 

• Inzettingswoorden 
• Lied: HH 181:1 en 4 – Hij kwam bij ons heel gewoon 

 
• Viering Avondmaal 
• Orgelmuziek tijdens rondgang:  

• Uw bijdrage voor de avondmaalscollecte 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. Het Onze Vader. 

• Collecten onder orgelbespeling  
Voor het slotlied gaan we staan 

• Slotlied: Hemelhoog 395:1 en 2 - Ik wil jou van harte dienen 
 
4  UITEENGAAN 
• Zending en zegen. 
• Slotlied (vervolg): Hemelhoog 395:3,4 en 5 - Ik zal Christus’ licht 

ontsteken 
• Muziek. 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!  Voor jongeren is de East Coast open. 

 
Een DVD/CD van deze dienst is te bestellen bij Kees van Es, 
cgvanes@casema.nl 
 
 
 
Beste Oosterkerkers, 
in de afgelopen tijd hebben wij tot ons verdriet gaandeweg ontdekt dat de 
Oosterkerk niet langer de plek is waar wij kunnen groeien in ons geloof. We 
hebben besloten ons aan te sluiten bij de Nederlands Gereformeerde Kerk. 
Ruim 24 jaar zijn we lid geweest van de Oosterkerk. In die tijd hebben we veel 
mooie momenten beleefd, samen met velen van jullie. We willen jullie daarvoor 
hartelijk bedanken!  
Vandaag zijn wij voor het laatst als lid in deze kerk, maar we hopen velen van 
jullie nog regelmatig te ontmoeten, waar en wanneer dan ook. 
Blijvend verbonden in Christus, 
Gerard en Ineke Tel-Brunsveld. 
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AGENDA 
 
Zondag 1 oktober om 16:30 uur 
De Raden van Kerken van Zeist en Soest protesteren al meer dan elf jaar tegen 
het opsluiten van mensen zonder strafblad. Nog altijd zitten in het 
Detentiecentrum Zeist onschuldige mensen opgesloten om uitgezet te worden, 
achter hoge hekken en prikkeldraad. Elders in de wereld wonen steeds 
vluchtelingen in kampen waar het aan (bijna) alles ontbreekt. Blijf niet 
onverschillig, leef mee. Detentiecentrum Kamp van Zeist aan de Richelleweg in 
Soesterberg (vanuit Soest aan de “overkant” van de A28). Kom en neem 
bloemen mee. Inl. 06 43133109 / 0306962283, www.wakezeist.nl 
 
Dinsdag 3 oktober: 19.15 uur bidstond in de Oosterkerk 
 
Zondag 8 oktober derde collectezak 
Volgende week, omdat er deze zondag ook al een avondmaalscollecte is, komt 
de 3e collectezak weer voorbij, die van de jeugdcollecte! Die derde, veel-
kleurige zak is komende zondag bestemd voor de kinderdienst. Want elke 
zondag zijn er enkele volwassenen die met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 
jaar op allerlei manieren bijbelverhalen onder handen nemen, daarbij 
verwerkingen creëren of met hen daarover praten. Zeer regelmatig wordt er ook 
nog eens flink uitgepakt met een hele ochtend Promiseland, een viering speciaal 
voor kinderen. Wil de kinderdienst dat alles goed doen, dan is hulp 
onontbeerlijk. Een aantal abonnementen zorgt er voor dat de leiding genoeg 
“munitie” heeft om elke week de kinderen een goed programma voor te 
schotelen. Ja, en dat kost wat…. Kortom: help de kinderdienst, doe volgende 
week ook een duit in dat zakje. 
 
Lunch Keuzekerk zondag 8 oktober a.s. 
Volgende week zondag hebben wij als Oosterkerk onze buren te gast. Uiteraard 
nodigen wij hen ook uit voor de lunch, want wat is er nu mooier dan samen 
eten? Peter maakt voor ons zijn heerlijke soep en zorgt voor broodjes. Het zou 
fijn zijn als we met elkaar daarbij voor een ‘beetje extra’ zorgen: een salade, 
pannenkoeken voor de kinderen, cake of taart of vul maar aan. Ik  
hoor graag wat je mee wil nemen op corry.dijkstra@planet.nl of 06-12200178. 
Alvast hartelijk dank! 
 
Woendag 11 oktober a.s. 20.15 Cello8ctet 
Het Cello8ctet Amsterdam (http://www.cello8ctet.com) wilde graag in het 
Beauforthuis een CD opnemen met muziek van Philip Glass. Vanwege de 
dakrenovatie was dit niet mogelijk in het Beauforthuis. Maar gelukkig konden ze 
wel in de Oosterkerk terecht. Als tegenprestatie en dank hiervoor treedt het 
Cello8ctet exclusief op voor de Vrienden van Oosterkerk en Beauforthuis en 
bieden zij ons een concert aan waarvoor het Beauforthuis alle Oosterkerk-leden 
van harte uitnodigt. Kaarten reserveren kan via de link op de website van de 
Oosterkerk: www.oosterkerkzeist.nl. Hopelijk tot 11 oktober, namens de 
Beaufortcrew, Lidwien Vork 

 
27 oktober en 29 december: twee avonden om te onthouden! 
De EastCoast mag dan onderdak bieden aan De Familiezaak, dat neemt niet 
weg dat er nog steeds ruimte is voor andere activiteiten. 
Daarom hebben koster Peter en zijn kompaan Theo twee avonden met rood 
omcirkeld: 
• Vrijdagavond 27 oktober - Oktoberfeest 2.0.  

Gezellige avond voor iedereen! 
• Vrijdagavond 29 december -  Top 2000-guiz.  

Op herhaling, na de Top-avond van vorig jaar. 
De deuren gaan beide keren open vanaf 20.00 uur. 
Doe hetzelfde als Peter en Theo en omcirkel beide data! 
 
 
ACTIVITEITEN JOOST NAJAAR 2017 
Op maandag 2 oktober (morgen) organiseert de Familiezaak van 19.30-
22.00 een workshop over geloofsopvoeding: regels en grenzen. Van harte 
welkom en fijn als je je aanmeldt op info@familiezaak.nl.  
Op zondag 8 oktober gaan we weer wandelen! Verzamelen 15.00 bij de 
Oosterkerk. Leuk als je ook meekomt! (opgeven hoeft niet, is wel handig, dan 
wachten we op je!) 
Zondag 15 oktober is er in Zeist-West Kliederkerk. Vanaf 1600. Thema: Storm 
op het Meer. 
Voor de agenda: 
Zondag 3 december komt er  na de kerkdienst een speciale gast in de 
Familiezaak. Dus noteer vast in de agenda! Want dat wil je en vooral je 
kinderen echt niet missen!! 
Michiel Zijp en Tamar Boss 
 
 
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). - Marjon – 
    
     
 


