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OOSTERLICHTKERK 
29 september 2019 

Voorganger  : Ds. Piet Warners, Utrecht 
Ouderling   : Henny Ockhuijsen 
Diaken   : Marinus Veldhorst 
Organist  : Reinier van der Sandt 
Lector   : Jeanine Kooistra & Pyke Renema 
Kindermoment : Willemien Juijn 
Crèche   : Josee Wagenaar & Jarno de Heer 
Koster   : Albert van der Horst 
Collecte : 1. Hulp Vluchtelingenkinderen, Turkije. 
     2. Onderhoud orgels 

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

OM TE BEGINNEN 

Woord  van welkom 
Aansteken kaarsen en stilte 

Aanvangspsalm 121 ‘ik sla mijn ogen op en zie’ : 1, 2, 3, 4. 

Bemoediging 
Vg.: Onze hulp in de Naam van de Heer, 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg.: die trouw is tot in eeuwigheid 
Allen: die niet laat varen het werk van zijn handen. 

Groet 
Vg.: De Heer zij met u 
Allen: ook met u zij de Heer. 

Gebed voor de nood van de wereld, met acclamatie lied 367d 

 

Loflied 869 ‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’: 1, 5. 
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OM WEER TE HOREN 

Zondagsgebed 

Met de kinderen: 
Lied 218 ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’: 1, 2, 4. 

Toralezing  – Deuteronomium 30: 11 – 15. 

Lied 272 ‘Wij zoeken in uw huis uw aangezicht’: 1, 2, 3, 4. 

Evangelielezing  – Lucas 16: 19 – 31. 

Lied 335 ‘Hoor het woord’ (2x). 

Verkondiging 
Muzikale meditatie 

Lied 992 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’: 1, 2, 3, 4. 

OM VERDER TE GAAN 

Inzameling van de gaven 
 De kinderen komen terug 

Gebeden:  
Dankgebed 
Voorbeden met acclamatie ‘Licht der wereld sta ons bij’ 

 
Stilgebed. 

‘Onze Vader’ bidden 369b 

Slotlied 316 ‘Het woord dat u ten leven riep’: 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. 

Kleuterkerk!!! 
Hoera, een kerk waar je mag lopen, kletsen en klappen 

Voor kinderen van 0 tot 6 jaar 

Zondag 29 september 2019 om 11.30 uur Michaelkerk, Kerklaan 31 

Taizédienst 
29 september om 19.30 uur Taizéviering in de Centrumkerk, Bilthoven. 

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.  

Predikant:  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:  
Zondag 6 oktober 2019 voorganger: Prop Bram Wassenaar 
Collecte:  1. Kerk & Israël 

2. Eredienst 

Ook volgende week 6 oktober, is weer de maandelijkse bijpraatsessie. 
De wijkkerkenraad spreekt bovendien komende dinsdag over de 
profielschets voor een nieuwe predikant. Afhankelijk van het verloop 
daarvan wordt u daarover volgende week ook bijgepraat en wordt uw 
inbreng gevraagd. 

Autodienst: 6 oktober Tineke vd Berg  030 2203 208 

mailto:ewjvanleersum@gmail.com
mailto:wijkscriba@oosterlichtkerkdebilt.nl
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Duurzaamheidsmarkt 
Zaterdag 12 oktober - de Oosterlichtkerk 
Van 11.00 tot 17.00 uur met KNMI, imker, BENG, Emmaus, Gemeente 
De Bilt, Groene-kerken-kraam, Waterstofauto, Bilts-Heerlijk,  e.v.a 
duurzame alternatieven.  
Welkom en zegt het voort! Wie wil voor deze markt een pan 
pompoensoep of een appeltaart maken. Graag doorgeven aan Aad van 
der Meer, Cisco de Bruijn of op 06 51043060  

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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