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Hartelijk welkom deze Pinkstermorgen in de Oosterkerk te Zeist!  
In deze dienst gaat ds. Marten Knevel voor in samenwerking met een aantal 
gemeenteleden. Willem Boog en de Oosterkerkband zijn verantwoordelijk voor 
de muzikale ondersteuning. Ouderling van dienst is vandaag Erik Kaman.  
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.  

 
 

Orde van dienst 
 
1 Bijeenkomen 
 

• Muziek  
• Lied voor de dienst: NLB 687 – Wij leven van de wind 
• Verwelkoming door de ouderling 
• Aansteken van de paaskaars door Hilde en Carmel  
• Inleiding op de dienst 

de gemeente gaat staan 
• Intochtslied: HH 539:1 en 3 – Hier in uw heiligdom  
• Bemoediging en Groet  

de gemeente gaat hierna zitten 
• Drempelgebed: HH 238 – Veni Creator Spiritus 
 
2  Woord 
 

• Aandacht voor kinderen  
• Kinderlied: HH 115 – Liefde blijdschap, vrede  

de kinderen gaan naar de kinderdienst 
• Evangelielezing: Handelingen 2:37-39 en 1 Corinthe 12:4-11 
• Inleiding – Sporen van de Geest 
• Michiel Zijp 
• Lied HH 229 – Heilige Geest van God  
• Marjon Verboom 
• Lied HH 241 – Welkom, Heil’ge Geest van God  
• Henjo Hekman  
• Lied HH 229 – Heilige Geest van God  
• Mirjam 
• Lied HH 241 – Welkom, Heil’ge Geest van God  

 
• Wout 
• Lied door Wout: You raise me up 
• Afsluiting – Marten 
 
3  Antwoord 
 

• Antwoordlied: HH 711: 1,4,5 en 7 – Wees in uw roeping eensgezind 
• Aandacht voor mensen en zaken in de gemeente 
• Gebedspunten uit gebedenboek 
• Dankgebed en Voorbeden, eindigend in stil gebed en gezongen: HH 545 – 

Onze Vader  
• Collecten onder orgelbespeling (3e=jeugd, zie pag. 3) 

kinderen van de kinderdienst komen weer terug 
 

• Slotlied (gemeente staat): 289:1 en 2 – Heer, het licht van uw liefde 
schittert 

 
4  Uiteengaan 
 

• Uitnodiging 
• Zending en zegen 
• Slotlied (vervolg): 289:3 Heer, hoe meer wij uw helder licht zien 
• Uiteengaan tijdens feestelijk orgelspel. 
 
 
 
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: Oecumenische dienst op het Zusterplein 
 
Sjouwers gevraagd voor Kerkendag 
Zondag 16 juni is het weer Kerkendag. We hopen op mooi weer. 
Maar dat betekent dan wel dat alle banken uit de grote en kleine kerkzaal naar 
buiten moeten. Dat is veel werk. Teveel werk om alleen aan onze gastheren en 
gastvrouwen van de Evangelische Broedergemeente over te laten. Daarom een 
dringende oproep aan degene die daartoe in staat is om daarbij te komen 
helpen. Als u er om 8 uur bent komt het vast goed. 
Als het qua weer niet duidelijk is of de viering binnen of buiten gehouden wordt, 
en u wilt dat die ochtend weten bel dan naar: Jeannette van Andel tel. 06 
53146662. Fijn als u meehelpt! 
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Doopafkondiging 
Op zondag 23 juni a.s. is er een doopdienst. De doop is aangevraagd door: 
• Wiebe en Carolien van Eijsden voor hun dochter Nina Neeltje, geboren 21 

februari 2019  
• Stephan en Jedidja de Kat voor hun zoon Tibbe Daniel, geboren 12 april 

2019. Tibbe is het broertje van Jouke. 
 
Jeugdcollecte 
Deze week komt de 3e collectezak weer voorbij, die van de jeugdcollecte! Die 
derde, veelkleurige zak is deze zondag bestemd voor de crèche. De kleintjes 
groeien in aantal en vooral in grootte en dat vraagt wel eens om wat 
aanpassingen. En dus: vandaag een kleine duit in het zakje voor de 
allerkleinsten 
 
Opbrengst Avondmaalscollecte 
De opbrengst van de Avondmaalscollecte van vorige week bedraagt € 453,15. 
De opbrengst gaat naar Kerk in Actie, en is specifiek bedoeld voor de Witte Yi, 
een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Kerk in Actie ondersteunt bij 
de vertaling en verspreiding van de bijbel voor deze groep mensen en en helpt 
bij zendingsprojecten wereldwijd. Bedankt voor uw bijdrage!  
Met vriendelijke groet, de diaconie 
 
Bericht van de OVO 
Heeft u zich al aangemeld bij Hinke v.d. Brink voor onze reis op 19 juni? 
Wanneer u 25 euro hebt gestort dan pas is uw aanmelding officieel van kracht. 
U kunt dit bedrag storten op: NL60RABO0162196458. 
We hebben er zin in! Namens de beleidsgroep, Jeannette Hogenbirk 
 
7 juli Promiseland 
Denk eens aan ALLES wat je hebt... hoeveel KAMELEN heb jij nodig om dat 
allemaal te vervoeren? Op 7 juli pakken we samen alles in. We gaan een REIS 
maken. Een moeilijke reis, want weggaan = afscheid. En een vrolijke reis, want 
Promiseland = Promiseland. Kom ook. Want jij hoort er bij en we gaan pas op 
pad als jij binnen bent. En samen komen we op een plek terecht waar een 
mooie VERASSING wacht die je niet wilt missen. 7 juli direct bij binnenkomst in 
de East Coast. Grote groet, Abraham, Jakob, Mozes. Nehemia, Paulus en Simon 
Klok (en voor vragen verwijzen we door naar het PL-reisbureau: Michiel, Ted en 
Marjon) 
 
Nacht van Gebed in Zeist. Bid 21 op 22 juni voor vervolgde christenen in de 
Sionskerk. Open Doors houdt 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!  
Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht 
 

 
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- 
 
 

 
 

 


