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Hartelijk welkom deze zondagmorgen in de Oosterkerk te Zeist!  
Vandaag is er keuzekerk met als thema: Leven in Balans. De voorganger van de 
dienst is Marten Knevel. Ouderling van dienst is vandaag Erik Kaman. Willem 
Boog verzorgt de muzikale ondersteuning. Er is 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 
 
Kinderen mogen direct naar de grote bovenzaal voor het kinderprogramma 
onder leiding van Margot Veerkamp en Marianne Theissen. 
 
1  BIJEENKOMEN 
• Muziek vooraf:  
• Wait for the Lord (HH 14:1) 
• Confitemini Dominus (HH 36) 
• Ubi Caritas – Daar waar liefde heerst (HH 405) 
• Welkom en inleiding 
 

de gemeente gaat staan 
 

• Intochtslied Veni Sancte Spiritus – Kom Heilige Geest (NLB 681) 
• Bemoediging, Groet en Drempelgebed  
 

de gemeente gaat hierna zitten 
 

• Glorialied: Bless the lord my soul – Prijs de Heer mijn ziel  
(NLB 103 e) 
 

• Uitleg keuzemoment en collecte 
• Lezing: Benedictus levensregel voor beginners. Wil Derkse in de  
 kerkzaal. 
• Geleide Meditatie met Hildeloes in de Looborch. 
• Gesprekswandeling – instructie Lieke 
• Kerkdienst (Marten Knevel) Sporen van de Geest: Benedictus 
 

• Lied In the Lord I’ll be ever thankfull (HH 559) 
Tijdens dit lied mag u voor een van de Keuzeprogramma’s kiezen.  

Als u in de kerkzaal blijft gaat u dan zo veel mogelijk in het middenvak zitten. 
 
2  WOORD  
• Gebed bij de opening van het Woord 
• Schriftlezing: Psalm 1 en Mattheus 6:31-33 
• Lied Jezus, Heer, levend Brood (HH 525) 
• Uitleg en verkondiging. Sporen van de Geest - Benedictus 
 
3  ANTWOORD  
• Antwoordlied Mon ame se repose – Mijn ziel verstilt (HH 542) 
• Aandacht voor mensen en zaken in de gemeente: 

• Gebedspunten uit gebedenboek 
• Dankgebed en Voorbeden, eindigend in stil gebed en  
• Onze Vader 

 
voor het slotlied gaat de gemeente staan 
 
• Slotlied Jezus u bent het licht in ons leven. (HH 416) 
 
4  UITEENGAAN 
• Uitnodiging 
• Zending en zegen 
• Slotlied (vervolg) Jezus u bent het licht in ons leven. (Hemelhoog 

416) 
• Uiteengaan onder muziek. Laudate omnes gentes – Verblijd u alle volken 

(HH 34) 
 
 
DENKT U AAN HET KOFFIEBUSJE? 
 
Een DVD/CD van deze dienst is te bestellen bij Kees van Es, 
cgvanes@casema.nl 
 
Volgende week om 10.00 uur in de Oosterkerk:  
 
Dinsdag 19 februari 2019: 19.15 uur bidstond in kleine bovenzaal (facultatief, 1 
x per 2 weken) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  17 februari 2019 
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Collecteopbrengst 
Zondag 3 februari jl. is er gecollecteerd voor het project dat wij al jaren 
steunen: Blessed Generation in Kenia. De opbrengst daarvan bedroeg EUR 
197,50. Namens de diaconie, Christine van den Berg.  
 
Collectebonnen 
Volgende week kunt u na dienst bij mij weer collectebonnen kopen. Pin 
aanwezig. Yneke Kooij 
 
De wonderbare visvangst Lukas 5: 1 t/m 11 
Achter in de kerk hangt een wit paneel met daarop de afbeelding van de 
wonderbare visvangst. Dit kunstwerk is gemaakt in 1966 door de kunstenaar 
Wout Maters. Het paneel is van multiplex en de afbeelding is gemaakt van 
bewerkte steekbeitels. Onze kerk is van 1936. Op het kansel stonden destijds, 
behalve het kansel links en rechts van het kansel ouderlingen- en 
diakenbankjes. In 1966 werd het podium verbouwd, de bankjes waren 
inmiddels niet meer in gebruik. De bankjes werden verwijderd en er werd een 
nieuw kansel gebouwd. Tegen het front van het kansel werd het kunstwerk 
gemonteerd. Er hangt in de koffieruimte een foto van het podium, zoals die toen 
was. Ik kan mij dat nog herinneren. Ik heb vorige week een metalen plaatje 
laten maken met de gegevens van het kunstwerk erop en dat op het paneel 
geplakt. Vorige week werd in de dienst Lukas 5: 1 t/m 11 gelezen; ik vond het 
jammer dat ik toen niet deze tekst in de zondagsgroet had staan. Daarom nu. 
Ik ben nu bezig met het achterhalen van de gegevens over het beeldje, dat bij 
onze ingang staat. Informatie is welkom. Margot Veerkamp 
 
Familiezaak Zeist stopt 
Tot onze spijt stopt na 2 jaar het initiatief de Familiezaak. Door de terugloop 
van vrijwilligers lukte het het kernteam niet om te groeien in het initiatief. We 
kijken terug op 2 mooie jaren. De East Coast heeft een prachtige metamorfose 
ondergaan tot een multifunctionele ruimte. Op de vele zondagmiddagen was de 
Familiezaak een plek, waar we mensen mochten ontvangen en verbinden.  
We organiseerden vele activiteiten: Lego-challenges, slijm maken, beleef het 
verhaal, blote-voeten-pad, knutselen, kinderen die samen met hun vader 
apparaten sloopten, speurtochten, workshops voor ouders rond de opvoeding, 
oud Hollandse spellen, kerstwandeling, Sinterklaas en talloze mensen die 
gewoon even een lekker bakje koffie met taart kwamen nuttigen. We willen alle 
mensen die dit mogelijk hebben gemaakt heel erg bedanken. Met vriendelijke 
groet, Namens het kernteam van De Familiezaak Zeist en het bestuur van 
stichting East Coast 
 
ZIN IN FILM VOORJAAR 2019. 
Heeft u er weer zin in? 
Hierbij nodigen wij u weer uit voor de nieuwe serie "Zin in Film"! Samen een 
film bekijken op groot beeld, met nagesprek, met als thema: Nederlandse films. 
 
 

Donderdag 14-03-19: Hoe duur was de suiker? 
 
Donderdag 04-04-19: De Dirigent 
 
Tijd: 19.30-22.15 uur 
Plaats: zaal in de NoorderLichtkerk 
Kosten: vrijwillige bijdrage 2 euro + kosten eigen consumptie 
Nagesprek o.l.v.: Jolande Knevel 
Info/aanmelding: José Horjus 
E-mail: horjus2003@ziggo.nl 
 
 
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). - Jolanda -   


