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OOSTERLICHTKERK GEMEENTE 
3 juli 2022  

Overstapdienst 

Voorganger  : ds. Wouter van Laar 
Ouderling  : Esther van Veelen & Willemien Juijn 
Lector  : Jeanine Kooistra 
Kindermoment : Nienke Buddingh 
Crèche  : Josee Wagenaar 
Koster  : Wilma Jubels 

Muzikale ondersteuning : Jeugdorkest o.l.v Joke Firet  

techniek:  
Martin Koelewijn & Hans Boshuis & Petra Jansen 

Bloemen zijn voor: mw. P. Nieuwenhuijs- Vermeulen 
als groet en bemoediging. 

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

OM TE BEGINNEN 

 Welkom en mededelingen 

 Aansteken van de kaarsen 

 Moment van stilte 

Zingen Aanvangslied 280 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’: 
 1 & 2 & 3 & 5. 

 Bemoediging & groet 

 Drempelgebed 
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 Kyrie, gebed voor de nood van de wereld. 

Zingen Glorialied 883 ‘King of kings and Lord of lords’. 

OM WEER TE HOREN 

 Zondagsgebed 

 Met de kinderen:  

Zingen Kinderlied 805 ‘Abraham’: 1 & 2 & 3. 

 Lezing O.T. Genesis 12: 1 – 9 (NBV21). 

 Woord in beeld. 

 Muziek: ‘You Say’ (Lauren Daigle) 

Korte overweging 
Muzikale meditatie: ‘Sing a Song’ door een zanggroep 

Sing as song for the peace of the people, 
sing a song fort he rights of everyone. 
Sing as song for the peace of the people, 
sing a song fort he rights of everyone. 

Give your hand and will be a friend, 
each to another in ev’ry place or land. 
Give your hand and will be a friend, 
each to another in ev’ry place or land. 

Zingen Lied ‘Het lied van Gods naam’. 
God heeft zijn naam gezegd: ik zal er zijn voor jou 
Hij gaat met je op weg, Hij blijft je eeuwig trouw. 

Geloof Hem op zijn woord Hij spant zich voor je in. 
Hij trekt je in zijn spoor, bemint je als zijn kind. 
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God heeft zijn naam gezegd, wij weten wie Hij is, 
Je komt weer tot je recht, Hij maakt geschiedenis. 

De schepping is in nood, God brengt ons aan het licht. 
Hij stelt op ons zijn hoop –  zalig wie vrede sticht! 

 Kinderen komen terug van kindernevendienst. 

 Overstap van de oudste groep van de Kindernevendienst. 

Zingen Lied 814 Wees gezegend’. 

OM VERDER TE GAAN 
 Mededelingen rond de inzameling van de gaven 

Diaconie: Onderwijs van kansarme kinderen in India 
 Banknummer: NL23 RABO 0308 3000 76 
 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente De Bilt 

Plaatselijk jeugdwerk 
 Banknummer: NL45 RABO 0373 7176 44 
 t.n.v. Protestantse Gemeente De Bilt 

Wilt U het collecte doel bij uw storting vermelden? 

DIENST VAN DE GEBEDEN 
 Dankgebed  

 Voorbeden  

 Stil gebed 

Zingen Lied 1006 ‘Onze Vader  
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Zingen Slotlied ‘Wij gaan op reis langs de weg van verlangen’ 
Refrein:  
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen. 
Ga met ons mee langs de beelden van hoop. 
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen 
Ga met ons mee langs de beelden van hoop. 

1: Ga maar op weg in het licht van de morgen,  
de weg is lang en het pad onbekend.  
Er is nog veel van de toekomst verborgen  
maar blijf niet wachten, gebruik je talent. 

2: Zoals de adelaar vliegt met zijn jongen,  
zijn vleugels onder ze spreidt op hun vlucht  
is Gods bescherming om je op te vangen  
als je onverwachts valt uit de lucht. 

3: Vlieg nu maar uit, dat moet toch eens gebeuren,  
vertrouw op God, die de reis met je gaat.  
Kies je een weg die je eens zult betreuren,  
keer dan maar om, het is echt nooit te laat. 

 Zegen beaamd door  
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Mededelingen: 
Na de dienst is iedereen uitgenodigd om wat langer na te 
blijven. Na de koffie serveren we een eenvoudige lunch voor 
iedereen. Dit gaat op de zondagspret manier: speels, uit het 
vuistje en met wat fruit erbij.  
We hopen op veel gezellige en fijne ontmoetingen. 
Voor de jeugd zal er buiten spelgelegenheid zijn. 

Volgende week: 10 juli: ds. Gert Landman, De Bilt 
Autodienst: 10 juli: Maarten van der Kooij 0653364641. 

Vakantie kaarten actie 
De zomervakantie staat weer voor de deur. Vindt u het leuk 
om een vakantiekaartje van iemand uit onze gemeente te 
krijgen? Schrijf dan uw adres op een leeg kaartje zondag. Na 
de dienst kunt u een kaartje van iemand meenemen of geef 
adres door aan Josée via okzondagspret@gmail.com. 

Vakantiebijeenkomsten in de Oosterlichtkerk: 
Gedurende de schoolvakantieweken worden op woensdag-
middag als vanouds gezellige middagen georganiseerd voor 
ouderen en belangstellenden. 
De eerste middag is op woensdag 13 juli en staat, naast een 
gezellig samen zijn onder genot van thee, koffie of een glaasje, 
zingen op het programma. Joke Firet zal deze middag 
begeleiden. Heeft u een l;ied dat u graag samen wilt zingen? 
Geef dit dan door aan Henny, Joke of Inge. 

Voor de volgende middagen staan in elk geval Bingo en 
spellenmiddag(en) op het programma. Heeft u nog een 
verzoek of idee? We horen het graag van u.  
Er is autodienst mogelijk! 

mailto:okzondagspret@gmail.com
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Tijd: 14.30 uur – 16.30 uur 
Informatie: Henny Ockhuijsen 030 – 2202458 &  
  Inge Lodder 030 2210463 

Op de volgende woensdagen zijn er ook vakantiebijeenkomsten: 
20 juli, 27 juli, 3 augustus, 10 augustus en 17 augustus. 

Kerklunch 
Ook in de zomer gaan we door met de kerklunch. Steeds de 
laatste vrijdag van de maand.  
We beginnen de maaltijd om 12.30 uur, vooraf is er een kopje 
koffie of thee. Graag van tevoren aan melden. Bij Josee 
Wagenaar 030 2200406 of Mieke Snoek 030 2205247. Als u 
vervoer nodig heeft, graag opgeven bij Josee Wagenaar. 

Een goede traditie?:  
In het stiltecentrum staat een kaars met een cirkel van zeven 
kleine lichtjes. Als u in de kerk komt kunt u daar een kaarsje 
aansteken voor wie in gedachten dicht bij u is. 
Ook bent u daar elke vrijdag welkom vanaf 11.00 – 13.00 uur. 
Om stil te zijn of misschien juist een gesprek te hebben.  
De koffie/thee staat ook voor klaar. 

Wist u dit? 
Op het internet staat een wervingsfilmpje voor de 
Oosterlichtkerk. Met de link kunt u het filmpje vinden op het 
internet: https://youtu.be/UX5bGlYfkig 

Predikant:  
ds. Wouter van Laar. Tel. 030-6336672  Vrije dag: maandag 
email: vanlaar@oosterlichtkerkdebilt.nl 

Ambulant predikant:  
ds. Marian Los Tel. 035 5426953  email: mlos@xs4all.nl 

https://youtu.be/UX5bGlYfkig
mailto:vanlaar@oosterlichtkerkdebilt.nl
mailto:mlos@xs4all.nl
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