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OOSTERLICHTKERK 
18 augustus 2019 

Voorganger  : Ds. Evert van Leersum 
Ouderling   : Henk Strietman 
Diaken   : Marinus Veldhorst 
Organist  : Reinier van der Sandt 
Lector   : Frans Sellies 
Kindermoment : Astrid van der Ziel 
Crèche   : Hannie Dorr 
Koster   : Willem de Greef 
Collecte : 1. Stichting de Herberg. 
     2. Kerkmuziek 

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

OM TE BEGINNEN 

Woord  van welkom 
Aansteken kaarsen en stilte 

Aanvangslied 280 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’: 1, 4, 5, 6, 7. 

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! 
Allen: Amen. 

Gebed voor de nood van de wereld, 
met gezongen acclamatie 301e ‘Kyrie eleison’. 
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Loflied 868 ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’: 1, 3, 5. 

OM WEER TE HOREN 

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

Zondagsgebed 

Met de kinderen: 
Kinderlied ‘Kaarsenlied’. 
Kaars, jij mag branden:  je geeft aan ons je licht. 
Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. 
De Bijbel gaat open, wij horen Gods verhaal. 
Woord, dat doet hopen, God spreekt in mensentaal. 

Schriftlezing O.T. – Genesis 26: 1 – 6 & 27: 1 – 5. 

Lied 803 ‘Uit Oer is hij getogen’ 1, 2, 3. 

Verkondiging 

Muzikale meditatie 

Lied 807 ‘Een mens te zijn op aarde’: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

OM VERDER TE GAAN 

Inzameling van de gaven 
 De kinderen komen terug 

Gebeden:  

Dankgebed 

Voorbeden met acclamatie 367e ‘Heer onze God’ 

Stilgebed. 

‘Onze Vader’ 

Slotlied 416 ‘Ga met God, Hij zal met je zijn’: 1, 2, 3, 4. 

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.  

Volgende week:  
Zondag 25 augustus 2019 
Da Wilfrieda Stam: Viering Heilig Avondmaal. 
Collecte:  1. Zomerzendinscollecte. 

2. Pastoraat. 

Autodienst:  25 augustus Maarten van der Kooij  06 53364641 

Predikanten:  Da. Wilfrieda Stam. Tel. 030-2751121  
Ds. Evert van Leersum. Tel. 06-23467137.  
mail: ewjvanleersum@gmail.com 

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. 

 

mailto:ewjvanleersum@gmail.com


4 

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 

Gemeentemaaltijd. 
Voor alle gemeenteleden is er op 14 september om 17.30 uur een 
Chineesbuffet. Dus ook gemeenteleden die niet op de marktdag 
kunnen komen (helpen), zijn van harte uitgenodigd om aan de 
gemeentemaaltijd deel te nemen.  
De diaconie vindt deze gemeentemaaltijd erg waardevol en hoopt dat 

veel gemeenteleden willen deelnemen. Zij sponsort daarom een deel 
van de kosten. Kinderen tot en met 12 jaar eten gratis mee, allen die 
ouder zijn dan 12 jaar betalen 5 euro p.p. 
Om aan deze maaltijd te kunnen deelnemen, is aanmelding nodig. Het 
geld met uw namen  kunt u samen in een envelop in de doos op de 

tafel onder de toren van de Dorpskerk deponeren of inleveren bij 
Sandra de Mik (Planetenbaan 76, Bilthoven) 

Expositie Fotoclub Bilthoven 
Tot en met 15 september  exposeren zeven leden van de Fotoclub 
Bilthoven hun favoriete foto’s: 
Het zijn kleuren- en zwart-wit foto’s met zeer uiteenlopende 
onderwerpen, zoals bewoners op Bali en Lombok, aanlegsteiger op 
Texel, impressie van Eye voor het Eyegebouw in Amsterdam, paarden 
in galop, eenzame mensen en diverse natuur impressies, kortom een 
gevarieerde expositie, die het kijken waard is. 
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