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Hartelijk welkom deze zondagmorgen in de Oosterkerk te Zeist!  
In deze dienst gaat ds. Wilco van Wakeren voor. Willem Boog en de 
Oostercantorij zijn verantwoordelijk voor de muzikale ondersteuning. Ouderling 
van dienst is vandaag Martin Rus. 
Er is kinderdienst voor alle groepen van de basisschool en oppasdienst voor de 
allerkleinsten.  
Daarnaast is er weer tienerdienst in de East Coast. Ben je 12 of 15 jaar of 
ergens daar tussenin én zit je op de middelbare school, dan kan je zo 
aanschuiven. Bart Wesselink zal jullie bij de hand nemen. See you there! 
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.  

 
 

Orde van dienst 
 
1. Bijeenkomen 
 

• Inleidend orgelspel: Andante con brio (vers 4) - Canonisch koraal in de terts 
- allegro maestoso e finale uit 'Fantasie Psalm 138' (W.H. Boog) 

• Voorzang Psalm 138: 1 en 3 - U loof ik, Heer, met hart en ziel 
• Welkom en mededelingen door de ouderling 
• Inleiding op de dienst 
• Aansteken van de Paaskaars door Wytze en Jurre  

     voor het intochtslied gaan we staan 
• Intochtslied, samen met de Oostercantorij 601 - Licht dat ons aanstoot 

in de morgen (A. Oomen) OC 1 - allen 2 en 3 
• Bemoediging en Groet (staande gesproken) 

Vg.: de Heer zij met u 
allen: ook met u zij de Heer 
Vg.: onze hulp is in de Naam van de Levende 
allen: Schepper van hemel en aarde 
Vg.: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
allen: en niet laat varen het werk dat Zijn hand begonnen is. 
Amen 

      hierna kunt u gaan zitten 
• Kyriegebed, eindigend in gezongen Kyrië van 301g - Kyrië eleïson 

vrouwen - mannen - allen  
• Glorialied 103c: 1, 3 en 5 - Loof de Koning, heel mijn wezen 
 

2. Dienst van het woord 
 
• Drempelgebed 
• Gesprek met de kinderen 
• Kinderlied (Willem aan de vleugel) ELB. 188 - 'k Stel mijn vertrouwen, 

in wisselzang: vrouwen - mannen - allen 
   hierna gaan kinderen naar de kinderdienst 

• Eerste Bijbellezing uit Jesaja 6:1-8 
• Samen zingen met de Oostercantorij O Schepping zing van vreugd  

(bew. J. Bredewout) OC 1 - allen 2 - OC 3 en allen 4  
• Tweede Bijbellezing uit Lucas 5:1-11, waarna (direct antwoorden):  
• Zingen 339a - U komt de lof toe  
• Verkondiging, thema: Vertrouwen 

 
3. Antwoord 
 

• Stilte 
• Zingen 531 - Jezus, die langs het water liep 
• Aandacht voor mensen en zaken in de gemeente 

• Gedachtenis (gemeente staat)  
• Zingen lied 91a: 1 

• Aandacht voor Avondmaalscollecte 24/2  
• Gebedspunten uit gebedenboek 
• Dankgebed, voorbeden en stil gebed beantwoord met 367e  

Vg: zo bidden wij: 
allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons 

• Het Onze Vader 
• Collecten onder orgelspel: Trio (W.H. Boog | met 2 melodieën door elkaar) 

over 'Groot is Uw trouw, o Heer' en Psalm 103 ('Hij is een God van liefde en 
genade') en 'Maak ons Uw Liefde, tot opmaat van het leven!' 

• Slotlied (staande), samen met de Oostercantorij 974: 1, 2 en 5 - Maak 
ons Uw Liefde, tot opmaat (bewerking C. Winter) OC 1 - allen 2 en 5  

 
4. Uiteengaan 
  

• Zending en zegen (gezongen amen) 
• Feestelijk orgelspel: 'Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan...'  

(Psalm 93: 4 | W.H. Boog). 
 
 
Volgende week: De sporen van Benedictus  
Zondag 17 februari is het thema ‘Leven in balans’. Centraal staat de lezing van 
Wil Derkse over zijn boek ‘Een levensregel voor beginners’. Daarnaast is er een 
gewone kerkdienst en een kinderprogramma. Welkom vanaf 9.15, aansluitend is 
er een gezamenlijke lunch.  
Op de tafel achterin de kerk liggen flyers om mee te nemen en uit te delen. 
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Boekje 40-dagentijd 
Wilt u een boekje/kalender voor de 40-dagentijd? Schrijf dan u naam op de lijst 
op de tafel achter in de kerk. Namens de diaconie, Doke Keijzer 
 
Vandaag komt de 3e collectezak weer voorbij, die van de jeugdcollecte! Deze 
zondag bestemd voor de kinderdienst. Help de kinderdienst en doe een duit in 
het kleurige collectezakje. 
 
Levende stenen 
Wij zoeken 
• Kopijverzamelaar voor de Opgang. Info: Yneke Kooij, 06 33704047 
• Jonge (vrouwelijke?) kerkenraadsleden en versterking financieel beheer. 

Info Marten Knevel: martenknevel@hetnet.nl , 06 41860630 
• Mensen voor de kinderdienst. Informatie: de kinderdienstleiding 
• Mensen in de diaconie. Info: Carolie van Eijsden 
Wij hebben gevonden: 
• Marja Hogenkamp voor redactie website nieuwsbrief 
• Susan Schrovenwever als nieuw lid van de taakgroep leren/vieren 
 
Lunch Keuzekerk 17 februari  
Op 17 februari is er na de keuzekerk over Benedictus, koffie en een 
gezamenlijke lunch. De benedictijnen vermijden overmaat en genotzucht in de 
woorden van de Heer: 'Ziet er op toe dat uw hart nimmer bezwaard worde door 
overmaat' (Lucas 21:34)" en zij eten geen vlees van ‘viervoetige dieren’. Het 
lijkt ons daarom een goed idee om vegetarisch te lunchen. We zouden het fijn 
vinden als we met elkaar de lunch verzorgen door kleine vegetarische 
gerechten/hapjes mee te nemen. Voor soep wordt gezorgd. Als iedereen iets 
meeneemt, komt niemand tekort! Alvast met dank voor jullie medewerking, 
Corry Dijkstra (06 12200178). 
 
Themadienst Buurtvrij 17 februari 
In de Kerckeboschschool houdt onze Pioniersplek Buurtvrij weer een 
themadienst. In de dienst speelt een band van de Oosterkerk of van de 
Evangeliegemeente, vindt een kringgesprek plaats en wordt na afloop een 
soepmaaltijd genuttigd. De laagdrempelige dienst wordt bezocht door 
wijkbewoners en leden van beide kerken. 
Bent u nieuwsgiering naar deze ‘neven’-dienst in Oost? Kom een keer kijken, u 
bent welkom! De dienst begint om 11.00 uur aan de Oranje Nassaulaan 5. 
Thema is: ‘vraagtekens’. Als u vervoer nodig heeft kunt u bellen of mailen met 
de buurtpastor, walter@buurtvrij.nl of 06 52432753 
 
Woongroep Ondertussen komt graag in contact met belangstellende(n) 
voor open plaats 
Wij vormen met 9 volwassenen (van verschillende leeftijd en uit verschillende 
kerken) en 2 kleine kinderen een woongroep in Zeist-West 
Als alleenstaande, stel of gezin hebben we ieder ons eigen appartement. 

Onze missie is samen, maar ieder met eigen talenten, iets te betekenen voor de 
flat en de buurt. De flat is een seniorenflat, dus we zoeken iemand die hart 
heeft voor ouderen, het leuk vindt om samen met hen activiteiten te 
organiseren (van maaltijd tot tuinieren of wandelen) en contacten te leggen in 
de flat. Meer info bij Pieter en Lieke Feddema, liekefeddema@gmail.com 
 
Kathedralenweekend 9-10 maart 2019 – Dordrecht en Willemstad 
Ook dit jaar willen we met elkaar een weekend op pad gaan om mooie 
kathedralen/kerken te bezoeken. In het kader van de activiteiten rondom 400 
jaar synode hebben we dit jaar gekozen voor Dordrecht in combinatie met 
Willemstad. De insteek is: de 80-jarige oorlog, de Reformatie en de Staten van 
Holland. We vertrekken dit jaar op zaterdagochtend om 8 uur naar Dordrecht. 
Daar brengen we de dag door en overnachten er. Zondag gaan we naar de PKN-
dienst in de ‘eerste protestantse ‘kerk in Willemstad. Daarna lunchen we, kijken 
rond in het stadje en gaan we aan het einde van zondagmiddag terug naar 
Zeist. De voorafgaande informatieavond vindt plaats op maandag 4 maart om 
20.00 uur in de Oosterkerk. 
Wie interesse heeft om mee te gaan, van harte uitgenodigd om je aan te 
melden bij Yneke Kooij, yneke.kooij@lymen.nl, 06-33704047,  Margot 
Veerkamp@ziggo.nl 06-52640194 en Marianne Theisens-Wolff 
mmtwolff@gmail.com 06-18521092 
 
Herinnering: Zin in film voorjaar 2019 
Donderdag 14-02-19: ‘Lucia de B’. 
Tijd: 19.30: -22.15 uur in de zaal van de NoorderLichtkerk 
Info/aanmelding: José Horjus, e-mail: horjus2003@ziggo.nl 
 
15 februari De VRIJWILLIGERS BEDANKT avond!  
Dit jaar willen wij dit graag doen met het organiseren van een Open Podium 
avond. Aanmelden (ook als je niets doet) graag z.s.m. bij Greetje Jonker, 
gretljonker@hotmail.com of 06-30891796 (liefst per app) wat je wil doen. 
Kan/mag ook op de intekenlijst die vanaf vandaag op de boekentafel ligt. 
         -AR- 


