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Hartelijk welkom deze zondagmorgen in de Oosterkerk te Zeist!  
Vandaag vieren we een keuzekerkdienst: ‘In het spoor van Franciscus – Leven 
in verbondenheid’. Tijdens de dienst volgt een keuzemoment en kunt u kiezen 
hoe u de viering wilt vormgeven. Voor de kinderen is er een speciaal 
programma en voor de allerkleinsten is er oppasdienst. Willem Boog begeleidt 
de dienst muzikaal aan het orgel. 
Wij wensen u een gezegende en inspirerende dienst toe. Na de dienst bent u 
van harte uitgenodigd om door en na te praten bij de koffie/thee en bij een 
vegetarische lunch. 

 
 

Orde van dienst 
 
1 Bijeenkomen 
 

• Orgelspel: Canonisch voorspel, trio en koraal over Psalm 139: 3 - 'Zo ver en 
zo met mij verbonden' (W.H. Boog), waarna:  

• Voorzang Dit is een morgen (216) 
• Aansteken paaskaars door Marten 
• Afkondigingen 
• Welkom en inleiding 

de gemeente gaat staan 
• Intochtslied Zie de zon, zie de maan (HH 257)  
• Bemoediging en Groet  

de gemeente gaat hierna zitten 
• Uitleg keuzemoment  
• Collecte (voor Blessed Generation, zie pagina 2) onder orgelspel: Trio over 

Psalm 42 (inleiding en twee melodieën door elkaar | W.H. Boog) 
 

Tijdens dit (orgel)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. 
 

• Gebedslied Als een hert dat verlangt naar water  
(HH 16) 

• Glorialied Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam (HH 591: 1 en 2) 
 
2  Woord 
 

• Gebed bij de opening van het Woord 
• Schriftlezing uit Mattheüs 5:43-48 

• Uitleg en verkondiging. Sporen van de Geest – Franciscus – Leven in 
verbinding 
 

3  Antwoord 
 

• Antwoordlied Ik zal er zijn (HH 460) 
(Lied van Kinga Bán | 1981 - 6 mei 2019 | 'Een leven in verbinding') 

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

Onze Vader 
voor het slotlied gaat de gemeente staan 

• Slotlied Ik danste de morgen toen de schepping begon (839: 1 en 2) 
 

4  Uiteengaan 
 

• Uitnodiging 
• Zending en zegen 
• Slotlied (vervolg) Ik danste voor blinden, die mij riepen om licht (839: 

3 en 4) 
• Uiteengaan onder orgelspel: 'Kom in mijn hart/Into my heart' (bew. W.H. 

Boog | leven in verbinding). 
 

 
Speciale inzameling: licht voor alle kinderen van Blessed Generation 
Ook de collecte past in het thema: er is een speciale inzameling voor 
zonnepanelen voor Blessed Generation in Kenia. De gezinsunits hebben nog 
geen PV-installatie en zitten regelmatig zonder stroom, waardoor de kinderen 
bijvoorbeeld ’s avonds geen huiswerk kunnen maken. Door de aanhoudende 
droogte worden de elektriciteitscentrales regelmatig uitgezet. Met gebruik van 
zonnepanelen worden ze volledig zelfvoorzienend. Dus altijd licht! Een welkome 
besparing en nog eens goed voor de aarde, geheel in lijn met Fransiscus zijn 
gedachtengoed! 
 
 
Ontmoeting 'nieuwe' leden na de kerkdienst 
In de afgelopen jaren hebben verschillende nieuwe leden zich aangemeld in de 
Oosterkerk. Vandaag, na de kerkdienst willen we graag een ontmoeting (met 
lunch) aanbieden voor 'nieuwe' leden. Wij willen elkaar (beter) leren kennen en 
jullie (voor zover nodig) een beetje wegwijs maken in de Oosterkerk. Waar? in 
Oosterkerkcafé 'Eastcoast', verbonden aan de kerkzaal. Martin Rus en Marten 
Knevel 
 
 
Volgende week om 10.00 uur in de Oosterkerk: ds. W. Scheltens 
 
Dinsdag 14 mei: 19.15 uur gebedsbijeenkomst in de kleine bovenzaal. 
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Oog voor elkaar. In de Oosterkerk leven wij op vele manieren met elkaar mee. 
Toch kan het gebeuren dat mensen aan onze aandacht ontsnappen. Misschien 
bent u zelf zo iemand of u kent iemand, die pastorale aandacht verdient. Geef 
het dan aan ons door via tel.: 06 41278272 of stuur een  
e-mail naar j.m.boekestijn@gmail.com.  
 
 
Vrijwilligers gevraagd 
Mijn vriendin Cindy Rusthoven (42) heeft een zware vorm van reuma vanaf haar 
zesde. Op het moment kan ze haar armen nauwelijks meer gebruiken. Vanwege 
een aanstaande scheiding is het voor haar alleen nog mogelijk zelfstandig te 
blijven wonen met de juiste hulp en vrijwilligers om haar heen. Ik ben samen 
met Cindy op zoek naar vrijwilligers die bijv. een keer een warme maaltijd 
willen verzorgen, haar een keer naar het ziekenhuis willen rijden of een keer 
willen helpen met een licht-verzorgende taak. Cindy woont op de Antonlaan in 
een aangepaste flatwoning.  
Cindy is vandaag ook in de kerk, dus als je vragen hebt kun je haar zelf 
aanschieten. Ik ben uiteraard ook aanspreekbaar daarvoor. Annemarie Rus (06-
10301744) 
 
Kort verslag OVO: lezing Cees Baan 
Thema: Laatste levensfase/ wanneer is het leven voltooid. 
Hoe te reageren op uitzichtloos en ondraaglijk lijden? Hoe is dat voor partners? 
Gaan die mee naar de brug van het hier naar het daar. Van het leven naar de 
dood? Durft men het aan om samen God in de ogen te kijken? 
Belangrijk is het invoelend luisteren naar de ander, naar de eventuele kinderen 
en de behandelende artsen. Wanneer je echt voor euthanasie kiest schrijf dat 
dan op papier. Er volgde een levendige discussie. 
Ervaringsverhalen waren zeer verschillend en zeer verhelderend. Het aanzien 
van het lijden van geliefden is voor de omgeving soms zwaarder dan voor de 
zieke zelf. Een kerkelijke gemeente kan en mag van betekenis zijn in zo'n zware 
periode. Dat is een uitdaging voor ons allen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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- 


