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Hartelijk welkom deze zondagmorgen in de Oosterkerk te Zeist!  
In deze dienst gaat ds. W. Scheltens voor. Willem Boog is verantwoordelijk voor 
de muzikale ondersteuning. Ouderling van dienst is vandaag Edwin van Rooijen. 
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: 'Leid mij Heer, o machtig Heiland, door dit leven aan Uw hand' en 
Fantasie 'Komt nu met zang' (J. Zwart), waarna: 

• Voorzang Komt nu met zang (865) 
• Verwelkoming door de ouderling 
• Aansteken van de paaskaars door Lieke en Kick 
• Intochtslied Steek nu voor God de loftrompet (Psalm 95: 1 en 3) 
• Bemoediging en Groet  

                        gemeente gaat staan 
• Samen zingen Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw 

eer (912: 1 en 2)  
• Woord van geloof uit Hebreeën 10: 19-24 
• Drempel of Smeekgebed   
• Glorialied O hoogt' en diepte, looft nu God (Gezang 461 (LvdK.): 1, 2, 5, 

6 en 7) 
                   gemeente gaat zitten 
 
2  Woord 
 

• Gebed bij de opening van het Woord 
• Aandacht voor kinderen 
• Gemeente zingt het kinderlied 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn 

God in wisselzang (ELB. 188: v - m - a) 
• Bijbellezing uit Johannes 21: 1 -14 
• Samen zingen De aarde is vervuld (650: 1, 2, 6 en 7) 
• Uitleg en verkondiging, thema: 'Kom, eet iets' 

 
 
3  Antwoord 
  

• Antwoordlied Breek, aarde, uit in jubelzangen (Psalm 66: 1, 3 en 7) 
• Aandacht voor mensen en zaken in de gemeente  
• Gebeden: dankgebed en voorbeden, eindigend in stil gebed en/of 

Het Onze Vader 
• Collecten onder orgelspel: Meditatie over 'Rust mijn ziel, uw God is Koning' 

(J. Zwart), waarna: 
kinderen komen weer terug 

• Slotlied (gemeente staat) Vervuld van Uw zegen (425) 
      

4  Uiteengaan 
 

• Zending en Zegen 
• Uiteengaan tijdens orgelspel: Fantasie (W.H. Zwart) Psalm 25: 2 ('Here, 

maak mij Uwe wegen door Uw Woord en Geest bekend'). 
 
 
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.  
 
 
Volgende week om 10.00 uur in de Oosterkerk: dhr. Roel van Riezen 
 
Belijdenisdienst op 2 juni Joekie en Corshir 
Joekie Kaemingk en Corshir Saadeldin hebben aangegeven belijdenis van hun 
geloof af te willen leggen. Beiden hebben de afgelopen twee jaar deelgenomen 
aan gesprekskringen bij ds. Marten Knevel thuis.  
De dienst waarin zij belijdenis van hun geloof afleggen is vastgesteld op zondag 
2 juni in de Oosterkerk.  
ds. Marten Knevel 
 
Uitje met de OVO 19 juni: Zuiderzeecruise 
De Eemland reisorganisatie gaf deze titel aan deze mooie dagtocht. 
Opgave bij Hinke v.d. Brink tel. 6921619. Kosten 25 euro. 
Programma: 
10.00 uur: koffie met wat lekkers in de Oosterkerk 
10.30 uur: vertrek met de bus naar Urk  
11.30 uur: opstappen in de boot 
12.30 uur: lunch aan boord 
We varen een mooie route over het IJsselmeer. 
15.00 uur: stappen we weer op de bus 
17.00 uur: zijn we weer in Zeist 

19 mei 2019 
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Lunchcafé  
Jawel, Peters Lunchcafé is komende donderdag 23 mei weer geopend! Dit 
keer is het Gerts lunchcafé, want Gert van Kalkeren zwaait deze keer de scepter 
in zijn 'oud-eigen' keuken. Soep, kroketten (de echte!), vers fruit: ook 
Gert haalt weer alles uit de kast voor deze lunch in de East Coast. 
Inloop 11.30 uur, aanvang 12.00 uur. Een kleine bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Een ieder is van harte welkom. Tot ziens op de 23e mei! 
 
Rijdienst ouderen 
Nogmaals doen we een oproep voor een chauffeur om de ouderen naar de kerk 
te brengen. Het zou voor Edwin v. Rooijen heel fijn als hij deze taak niet meer 
hoeft te doen. We zien uit naar uw reactie. Met vriendelijke groet, Susan 
Schrovenwever, 0342 416500 en Johan Koster, 030 2745308 
 
Vier het feest van de Geest 
Pinksteren is het feest van de Geest. De Geest is uitgestort over allen die zich 
voor hun leven oriënteren op Jezus. Als we dat vieren is het mooi om iets van 
het werk van de heilige Geest in de gemeente zichtbaar te maken. Misschien 
heeft u iets meegemaakt waarin u het werk van Geest herkende. Een ervaring, 
van liefde, barmhartigheid, vrede of gerechtigheid in de Geest van Jezus 
Christus? Misschien heeft u een droom voor de kerk of Gods wereld, die u wilt 
delen? Misschien wilt u mensen bedanken of juist mensen oproepen om samen 
ergens voor te gaan. Het zou mooi zijn om dit soort ervaringen met elkaar te 
delen en zo zichtbaar te maken dat de Geest de gemeente laat bruisen van 
leven. Als u iets heeft wat mogelijk geschikt is, deelt u dat dan met mij. Dan 
bouwen we samen aan het feest van de Geest.  
ds. Marten Knevel - martenknevel@hetnet.nl of via WhatsApp: 06 41860630. 
 
Communiceer Wijzer 
Hoe doe je dat als je iets wilt delen met of vragen aan de gemeente? Dat kan op 
verschillende manieren. Elke manier heeft zijn mogelijkheden. Als je het niet 
precies wist, dan kon je dat altijd even bij Marten neerleggen. Nu Marten weg 
gaat vervalt die mogelijkheid. Wij zullen zelf verantwoordelijkheid moeten 
nemen. Dan is het toch handig dat je even weet bij wie je moet zijn en hoe het 
werkt. Marten heeft een 'Communiceer Wijzer’ opgesteld. U vindt die op de 
leestafel in de kerk. Neem er een mee en maak er gebruik van. 
 
Afscheid ds. Marten & Jolande Knevel 
Zondag 30 juni neemt Marten Knevel afscheid van de Oosterkerkgemeenschap. 
Samen met zijn vrouw Jolande is hij op die datum exact 12,5 jaar aan Oost 
verbonden geweest.  
Het programma van die zondag ziet er grofweg zo uit: 
13.30 - 14.30 uur Viering waarin ds. Marten Knevel zelf voorgaat 
14.30 - 15.00 uur  Koffie & thee met heel veel lekkers 
15.00 - 16.00 uur Afscheidsreceptie met allerlei bijdragen in woord en  
   gezang 
16.00  - 17.30 uur Samen pannenkoeken eten met ijs toe 

De aanvangstijd van de viering is dus 13.30 uur!! 
Iedereen is natuurlijk van harte welkom om dit moment van afscheid bij te 
wonen. Voor kinderen is er een springkussen waar vrolijk op gedarteld kan 
worden. 
Aan een afscheidscadeau is natuurlijk ook gedacht, nl.: . Hoe het cadeau er 
verder uitziet, dat houden we liever nog even geheim tot 30 juni. Een ieder die 
aan het afscheidscadeau wil bijdragen kan dat doen door wat over te maken op 
rekeningnummer NL83ABNA0624026450 t.n.v. Gereformeerde Kerk Zeist 
met vermelding ‘Afscheid Marten’. Iets in een enveloppe doen kan natuurlijk 
ook; tot aan 30 juni staat er een box in de kerk waarin wat gedeponeerd kan 
worden. 
Tot slot: heel de Oosterkerk mag gebak aandragen voor bij de koffie/thee! 
Appeltaart, soesjes, worteltjestaart, cupcakes (model Champignons League), 
het mag allemaal. Alleen over spacecake spreken we een veto uit. Opgeven kan 
via de intekenlijst achterin de kerk of bij Christine van den Berg óf Martin Rus, 
(info@serviceboekhandel.nl). Tot ziens op 30 juni, 13.30 uur! 
Namens de voorbereidingscommissie, Martin Rus 
 
Vrijwilligersfunctie Timon 
Timon zoekt voor de locatie Couwenhoven in Zeist een huismeester: klusjes 
doen/grasmaaien/bladblazen enz.. 
Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en 
hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
Maaike den Uyl, tel. 06 15320324, e-mail: m.den.uyl@timon.nl 
 
Nacht van Gebed in Zeist 
Bid 21 op 22 juni voor vervolgde christenen in de Sionskerk. 
Wereldwijd worden ruim 245 miljoen christenen vervolgd omdat ze geloven in 
de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven 
houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in 
Nederland. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het 
extra zwaar hebben. Bid mee! 
Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van 21 op 22 juni in 
Sionskerk Jacob Catslaan 73 te Zeist. De Nacht begint om 20.00 en duurt tot 
01.00. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de Nacht mee te bidden. 
Schuif gerust aan! Neem voor vragen contact op met: Tridia tel. 030 6962786 
of Truus tel. 030 2000213. Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht. 
         -AR- 


