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Hartelijk welkom deze zondagmorgen in de Oosterkerk te Zeist!  
In deze dienst gaat ds. Nynke Dijkstra voor. Willem Boog is verantwoordelijk 
voor de muzikale ondersteuning. Ouderling van dienst is vandaag Johan 
Beimers. Er is kinderdienst voor alle groepen en oppasdienst voor de 
allerkleinsten.  
Ook is er weer een tienerdienst in de East Coast o.l.v. Manon Jager. 
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: 'God zij geloofd en hoog geprezen ... Hij is standvastig, wankelt 
nimmer' (Psalm 112: 3) en Arioso en koraal over 'Zijn grondslag, zijn 
onwrik'bre vastigheden (Psalm 87) 

• Voorzang Psalm 107: 1, 4, 19 en 20 - Gods goedheid houdt ons 
staande 

• Verwelkoming door de ouderling 
• Aansteken van de paaskaars 

de gemeente gaat staan 
• Intochtslied Psalm 91: 1 en 8 - Heil hem wien God een plaats bereidt 
• Bemoediging en Groet  

de gemeente gaat hierna zitten 
• Samen zingen 970 - Vlammen zijn er vele 
• Drempel of Smeekgebed   
• (Gloria)lied (Aanbidding) 885 - Groot is Uw trouw 
 
2  Woord 
  

• Gebed bij de opening van het Woord 
• Gemeente (Willem aan de vleugel) zingt het kinderlied 

ELB. 292 - Ik zal er zijn voor jou 
hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst 

• Eerste Bijbellezing uit Prediker 1: 1-11 
• Evangelielezing uit 1 Korinthiërs 15: 57,58 

• Samen zingen 717: 1, 2 en 4 - Waartoe geploegd, als 't zaad niet valt 
in goede aarde? 

• Uitleg en verkondiging. Thema: Zin en onzin van ons dagelijks werk 
 
3  Antwoord 
  

• Antwoordlied 630: 1 en 3 - Sta op! Een morgen ongedacht 
• Bevestiging van Marten Knevel 
• Zegenlied: 416: 1 – Ga met God en Hij zal met je zijn 
• 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: Twee variaties en koraal over 'God zal je hoeden' 
(426 | W.H. Boog), waarna: 

kinderen van de kinderdienst komen weer terug 
• Slotlied (staande) 289: 1 en 2 - Heer, het Licht van Uw Liefde schittert 
 
4  Uiteengaan 
 

• Zending en zegen (gesproken amen) 
• Slotlied (vervolg) 289: 3 - Heer, hoe meer wij Uw Licht zien 
• Uiteengaan tijdens feestelijk orgelspel: 'Jezus is ons Licht en Leven' (Gezang 

222 LvdK.). 
 
 
Volgende week om 10.00 uur in de Oosterkerk: ds. P. van Reenen 
 
Dinsdag 17 september: 19.15 uur gebedsbijeenkomst in een van de zalen de 
Oosterkerk 
 
Opbrengst jeugdcollecte 
De jeugdcollecte die op 1 september jl. is gehouden, heeft een bedrag van 
134,30 euro opgeleverd. Hartelijk dank voor uw gave!  
Met vriendelijke groet, de diaconie  
 
OVO-bericht 
25 september is al dichtbij en zojuist kregen we bericht van de ontvangende 
gemeente dat zij de broodmaaltijd gaan verzorgen. Helaas weet ik niet met 
hoeveel personen wij hen bezoeken. Heeft u zich al aangemeld bij Wout, 
Doke of Nini? Zo niet wilt u zich dan bij mij aanmelden? 
Tel. 030 6922398 (het antwoordapparaat staat altijd aan). 
Heeft u vervoer nodig dan horen we dat graag. 
Met vriendelijke groeten namens de beleidsgroep, Jeannette Hogenbirk 
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Storyroom, zondag 6 oktober!! 
Op zondag 6 oktober wordt de East Coast omgebouwd tot een Storyroom! 
CorJan Matsinger, ooit jeugdwerker in de East Coast, heeft met zijn organisatie 
Young & Holy een mooi format gevonden om Bijbelverhalen in een eigentijdse 
vorm te laten beleven. Want dat is Storyroom: deelnemers (maximaal 12) 
stappen met een Virtual Reality-bril in een eeuwenoud Bijbelverhaal. Daar 
worden ze gedurende 1 uur door opdrachten en aanwijzingen zó geconfronteerd 
met gebeurtenissen uit het verhaal dat ze niet om de relevantie van het verhaal 
heen kunnen. Alle jongeren vanaf de basiscatecheseleeftijd worden ingeroosterd 
om dit mee te maken.  
In het kader van het jaarthema, ‘Growing Young’, is er natuurlijk ook plek voor 
gemeenteleden die wat verder zijn op hun levenspad om dit mee te maken.  
Na de viering zit ik in ‘Gert’s genoegen’ om jou/u een plekje te geven in het 
schema dat loopt, met wat bijtankpauzes, van 11.30 – 21.00 uur. 
Martin Rus 
P.S. Als iemand een visioen heeft ontvangen waarin hij/zij wordt opgeroepen 
catechese te geven, dan klopt dat. We zoeken er nog naar. 
 
Avondmaalcollecte op 22 september 
Begin 2020 zullen wij voor 3 maanden naar Kenia gaan om daar 
vrijwilligerswerk te doen op een project waar straatkinderen worden 
opgevangen. We gaan met een organisatie genaamd SAMEN op een project van 
Don Bosco. Op 22 september zullen wij in de dienst meer vertellen over wat wij 
daar gaan doen. De avondmaalcollecte in deze dienst zal bestemd zijn voor dit 
project. Met dit geld kunnen wij wat extra’s meenemen naar het project, om 
hen financieel te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld een leuk project zijn of een 
aantal nieuwe spullen. We hopen u de 22e te zien!!  
Als u dan niet in de kerk bent, kunt u ons altijd WhatsAppen of bellen voor meer 
informatie. Geld overmaken kan op NL92 TRIO 0379 5337 74 t.n.v Sterre Rus. 
Renske Dijkstra(06 43613927) en Sterre Rus (06 37503053)  
 
Collega website redacteur gezocht 
Sinds enige tijd zorg ik ervoor dat de berichten op onze 
website https://www.oosterkerkzeist.nl/ worden geplaatst en bijgehouden. Ook 
verstuur ik sinds kort de nieuwsbrief, meestal 1 keer per week.  
Maar omdat het belangrijk is dat de website goed actueel blijft en de 
nieuwsbrief regelmatig wordt verstuurd, vind ik het niet zo prettig om dit alleen 
te doen. Ik wil ook wel eens op vakantie of kan een keertje ziek zijn. Daarom 
ben ik dringend op zoek naar iemand die dit samen met mij wil doen. Het is niet 
moeilijk, je kunt het gewoon thuis achter je eigen computer doen en het kost 
maar ongeveer een uurtje per week. 
Als jij dit wilt doen hoor ik het graag via m.y.hogenkamp@gmail.com of via 06 
49916241. Hartelijke groet, Marja Hogenkamp  
  
Oostercantorij 
Beste leden van de Oosterkerk, gemiddeld één keer per maand hoort en ziet u 
de enthousiaste zangers en zangeressen van de Oostercantorij als ze hun 

medewerking verlenen aan een kerkdienst in de Oosterkerk. Elke vrijdagavond, 
behalve in de zomermaanden, repeteren we van 19.00 tot 20.00 uur. We 
hebben een fijne en trouwe groep mensen en studeren onder de deskundige 
leiding van onze cantor en kerkmusicus Willem Boog liederen in, die we samen 
met de gemeente en soms ook solo ten gehore brengen. We hebben een breed 
repertoire opgebouwd van klassieke werken (Händel, Bach, Mozart), Psalmen in 
verschillende stijlvormen (antifoon, Engelse Psalmvorm, bovenstembewerking), 
liturgische onderdelen (Kyrië, Gloria, Onze Vader, Agnus Deï, responsies), 
Taizéliederen, arrangementen voor koor en combo en actuele- en nieuwe 
liederen in bewerkingen van Willem Boog. Graag zouden we nieuwe leden 
verwelkomen die onze gelederen komen versterken. Het is zeker ook mogelijk 
om op projectmatige basis met ons mee te zingen, bijvoorbeeld voor Witte 
Donderdag en/of Paaszondag. Als u graag zingt, laat u dan niet weerhouden: 
kom en zing met ons mee! U/jij bent van harte welkom! 
Contactpersonen: Ineke van Stegeren (030 69 24444 -
inekevanstegeren@casema.nl) en Irene Leppers (030 69 22022 - 
im.leppers@vodafonethuis.nl) 
 
Kopij kunt u voor a.s. donderdag 17.00u aanleveren per email op 
zondagsgroet@oosterkerkzeist.nl.          -AR- 


