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OOSTERLICHTKERK 
15 september 2019 

Voorganger  : Ds. Evert van Leersum 
Ouderling   : Anton Merkens 
Diaken   : Cisco de Bruijn 
Organist  : Reinier van der Sandt 
Lector   : Henk Strietman 
Kindermoment :  
Crèche   : Wilma Jubels & Jolique 
Koster   : Els & Dirk Bogers 
Collecte : 1. Werkgroep Oecumenisch Diaconaat (WOD). 
     2. Renovatie Oosterlichtkerk 

De Paaskaars brandt als we de kerk binnenkomen,  
Het teken van: Christus is aanwezig! 

OM TE BEGINNEN 

Woord  van welkom 
Aansteken kaarsen en stilte 

Lied 1009 ‘O lieve Heer, geef vrede’ : 1, 3. 

Bemoediging en groet 
Vg.: Onze hulp in de Naam van de Heer, 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Vg.: In uw hand, o God, leggen wij ons leven.. 
Allen: Bevrijd ons en wees ons genadig. 
Vg.: Reken ons het kwade niet toe.. 
Allen: Bevrijd ons en wees ons genadig. 
Vg.: Haast u ons te helpen 
Allen: en wees tot onze redding gereed! 
 Amen. 

Gebed voor de nood van de wereld, 
met acclamatie lied 301e 

Loflied 150a ‘Geprezen zij God’: 1, 2, 3, 4. 
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OM WEER TE HOREN 

Groet: 
Vg.: De Heer zij met u. 
Allen: Ook met u zij de HEER. 

Zondagsgebed 

Met de kinderen: 
Lied AWN 1 – 11 ‘Reus Goliath’ ; 1, 2, 3, 4. 

1e Schriftlezing  – 1 Samuël 17: 17 – 39. 

Gezang 10 (Liedboek 1973) ‘David heeft de reus verslagen’ : 1, 2.  

2e Schriftlezing  – 1 Samuël 17: 40 – 51. 

Gezang 10 (Liedboek 1973) ‘David heeft de reus verslagen’ : 3, 5. 

Verkondiging 
Muzikale meditatie 

Lied 534 ‘Hij die de blinden liet weer ziet’: 1, 2, 3, 4. 

OM VERDER TE GAAN 

Inzameling van de gaven 
 De kinderen komen terug 

Gebeden:  
Dankgebed 
Voorbeden  
Stilgebed. 

‘Onze Vader’ 

Slotlied 1014 ‘Geef vrede door van hand tot hand’: 1, 2, 3. 

Zegen 

Beaamd  
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Wilt u voorganger en ambtsdragers gelegenheid 
geven de kerkzaal te verlaten? 

Mededelingen: 
Na de kerkdienst kunnen we elkaar ontmoeten bij een kopje koffie, 

thee of glas limonade. 

Iedere vrijdag van 11.00--13.00 uur is de kerk open. Een moment om 

even afstand te nemen van alles om u heen, de stilte te zoeken, een 
kaarsje aan te steken, stil weer te gaan of een kop koffie te drinken.  

Predikanten:  Da. Wilfrieda Stam.  030-2751121  

 Ds. Evert van Leersum.  06-23467137.  
 mail: ewjvanleersum@gmail.com 

Mailadressen: 
Wilt u ook met uw mailadres bekend zijn bij de Oosterlichtkerk en is 
dat nog niet het geval? 

Stuurt u dan een verzoek naar wijkscriba@oosterlichtkerkdebilt.nl 

Volgende week: STARTZONDAG 
Zondag 22 september 2019: Afscheidsdienst van Da Wilfrieda Stam 
Voorgangers: Da Wilfrieda Stam & Ds. Evert van Leersum. 
Collecte:  1. Vredesweek. 

2. Jeugdwerk. 

Autodienst: 22 september Ytzen Renema  030 2898150 

Afscheid: 
Na 8,5 jaar neemt Da Wilfrieda Stam op 22 september afscheid van 
onze gemeente in De Bilt.  
Op 6 oktober zal zij verbonden worden aan de Lambertikerkgemeente 
in Zelhem. 

Pelgrimeren om de hoek: Klompenpad 
Ook in het nieuwe seizoen houden we weer wandelingen: Op vrijdag 

20 september lopen we dan één van de klompenpaden in de regio: het 
Vuylcoppad in de buurt van Schalkwijk. De wandeling is 8 km lang. We 

mailto:ewjvanleersum@gmail.com
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vertrekken om 13.00 uur bij de Oosterlichtkerk en we verwachten vóór 
17.00 uur weer terug te zijn. U bent ban harte welkom om een keer 
mee te lopen. Een ontspannen manier om elkaar te ontmoeten. Graag 

een telefoontje of een mailtje als u mee wilt lopen:  06 23467137 of 
ewjvanleersum@gmail.com 

Een goed verhaal 
We zijn  op zoek naar uw/jouw favoriete bijbelverhaal. 
Welk verhaal raakt u, vond je altijd al mooi of heeft u pas onlangs 
ontdekt? 
Welke persoon uit de bijbel zou u wel eens willen ontmoeten?  
Of welke tekst kunt u uit uw hoofd citeren? 
Vul het hieronder in (en lever het na de dienst in) 
Wie weet komt uw keuze terug in de Top Tien 
Met vriendelijke groet,  Evert van Leersum 
 

EEN PLEK VOOR UW BIJDRAGE: 
- 
- 
- 
- 
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- 
- 
- 
- 
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- 
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