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18 augustus 2019

Hartelijk welkom deze zondagmorgen in de Oosterkerk te Zeist!
In deze dienst gaat Mink de Vries voor. Harry Hamer is verantwoordelijk voor de
muzikale ondersteuning. Ouderling van dienst is vandaag Saskia Westbroek. 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.
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4 UITEENGAAN
•
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ORDE VAN DIENST
Thema: Stop met aardig zijn !

Meditatief orgelspel, melodie ps. 139
Samen zingen Lied 139b: 1 en 2 - Heer, U doorgrondt en kent mij
Aandacht voor mensen en zaken in de gemeente
•
Gedachtenis (gemeente staat)
Gebedspunten uit gebedenboek
Gebeden 1. Dankgebed en Voorbeden, eindigend in
2. Stil gebed en/of
3. Het Onze Vader
Collecten onder orgelspel
Slotlied 978: 1, 2 en 4 - Aan U behoort, O Heer de Heren

Zending en Zegen (gesproken amen)
Uiteengaan
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Orgelspel
Voorzang Lied 802: 1, 4 en 6 - Door de wereld gaat een woord
Verwelkoming door de ouderling
Aansteken van de paaskaars
Inleiding op de dienst
de gemeente gaat staan
Intochtslied 216: 1, 2 en 3 – Dit is een morgen
Bemoediging en Groet
de gemeente gaat hierna zitten
Samen zingen als smeekgebed 836: 1 en 4 - O Heer die onze Vader zijt
Korte stilte
(Gloria)lied ELB 161: 1 en 2 - Kom laat ons vrolijk zingen

2 WOORD
•
•
•
•
•
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Gebed bij de opening van het Woord
Gemeente zingt het kinderlied ELB. 459: 1 - Lees je Bijbel
•
hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst
Eerste Bijbellezing uit Jeremia 23 : 23 - 29
Evangelielezing uit Lucas 12 : 49 – 56
Samen zingen Lied 513: 1 t/m 4 - God heeft het eerste woord
Uitleg en verkondiging
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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.

Volgende week om 10.00 uur in de Oosterkerk: Mink de Vries

Peters Lunchcafé
Jawel, Peters Lunchcafé is volgende week donderdag 29 augustus weer
geopend!
Soep, kroketten (de echte!), vers fruit: Peter haalt weer alles uit de kast voor
deze lunch in de East Coast of kerkzaal.
Inloop 11.30 uur, aanvang 12.00 uur. Een kleine bijdrage à € 5,00 wordt op
prijs gesteld.
Een ieder is van harte welkom. Tot ziens op 29 augustus!
OVO-nieuws
OVO staat voor Ouderen voor ouderen in de Oosterkerk
Op 25 september om 10 uur zijn we te gast bij de Gemeente van Apostolische
Christenen. Mochten er ook in andere kerken ouderen zijn die het
geloofsgesprek willen aangaan met Peter Sodaar, de herder in deze gemeente,
dan kunnen zij zich opgeven bij Hinke v.d.Brink. Ook de trouwe bezoekers van
de OVO-bijeenkomsten zijn natuurlijk meer dan welkom.
Het is de 6de keer dat wij een voor ons onbekende kerkelijke gemeente
bezoeken en het was steeds zeer leerzaam.
We worden ontvangen met koffie/thee en wat lekkers. Aan het einde de
ontmoeting sluiten we af met soep en een broodje.
Het telefoonnummer van Hinke is: 030-6921619
We kijken uit naar een boeiende bijeenkomst, namens de beleidsgroep,
Jeannette Hogenbirk
Orgelconcert
Komende zaterdag 24 augustus speelt Vincent de Vries uit Seoul alweer het
vierde en voorlaatste concert van de 27ste serie orgelconcerten hier in de
Oosterkerk. Op het programma staan werken van Zwart (Psalm 84 en Psalm
68), Nardini, Bach/Marcello, Mendelssohn (Sonate 1), Bedard (Lamento), Widor
(Allegro vivace uit Symphonie V) en Asma (Psalm 138). Er is weer live
beeldprojectie vanaf de speeltafel en koffie in de pauze. Aanvang 19:30 uur.
Toegang €10,00 incl. programmaboekje. Kinderen tot 14 jaar hebben gratis
toegang. U/jij bent van harte welkom! - zie poster -

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).
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