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OOSTERLICHTKERKGEMEENTE 
22 mei 2022 – 6e zondag van Pasen 

Voorganger  : ds. Wouter van Laar 
Ouderling  : Nico van den Ham 
Lector  : Akke Dijkstra 
Kindermoment : Astrid van der Ziel 
Crèche  : Astrid van der Ziel 
Koster  : Wilma Jubels 

Muzikale ondersteuning : Reinier van der Sandt orgel/piano 

techniek:  
Martin Koelewijn & Hans Boshuis & Chris Jansen 

Bloemen zijn voor: Mevr. G. van Eck-Elfrink, 
 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 659 ‘Kondig het jubelend aan’: 1 & 2 & 3. 

 Bemoediging & groet 

 Drempelgebed 

 Kyrie 

Zingen Glorielied 981 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’:  
1 & 4 & 5. 
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OM WEER TE HOREN 

 Zondagsgebed 

 Met de kinderen 

Zingen Kinderlied AWN III-26 ‘Er is een woord waarvan ik zing’ 

 Lezing O.T. Joël 2: 21 – 27(NBV21). 

Zingen Lied 67a ‘Heel de aarde jubelt en juicht’: 1 & 2 & 3. 

 Lezing N.T. Johannes 14: 23 – 29(NBV21). 

Zingen ‘Dona Nobis Pacem (gezongen in canon). 

Preek 
Muzikale meditatie 

Zingen Lied 691 ‘De Geest van God waait als een wind’: 1 – 3 . 

OM VERDER TE GAAN 
Kinderen komen terug 

 Mededelingen rond de inzameling van de gaven 

Diaconie: Gezonde maaltijden voor kinderen, Lima – Peru. 
 Banknummer: NL23 RABO 0308 3000 76 

Plaatselijk Jeugdwerk 
 Banknummer: NL45 RABO 0373 7176 44 

Wilt U het collecte doel bij uw storting vermelden? 

 Moment van gedenken: 

Zingen Lied 730 ‘Heer, herinner u de namen’: 1 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

 Dankgebed  

 Voorbeden  
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 Stil gebed 

 Onze Vader 

Zingen Slotlied 1014 ‘Geef vrede door van hand tot hand’: 
2 & 3 & 5. 

 Zegen beaamd door  
 

Iona – lied 31 ‘Vrede wens ik je toe’ 
 
 
 
 
 

Mededelingen: 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken. 

Komende diensten: 
Hemelvaartsdag: 26 mei: ds. Jan-Erik Riemens uit De Bilt 
Autodienst:  26 mei: Hans Boshuis 06 20232278 

Volgende week: 29 mei: ds. Jan-Erik Riemens uit De Bilt. 
Autodienst: 29 mei: Rob Jastrzebski 06 54215586 
 

Kerklunch: 
Vrijdag 30 mei 2022 is er weer een Kerklunch. 
Vanaf 12.30 uur – 13.30 uur bent u van harte welkom.  
Laat u even iemand van het pastorale team weten dat u wilt 
komen? Mieke Snoek telnr. 030- 2205247 of  
Josee Wagenaar 030 2200406 
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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. 

Vrijwilligers 
2 groepen vrijwilligers hebben de kerk weer helemaal 
schoongemaakt . Zo willen we het graag houden. En de 
vrijwilligers willen uiteraard ook met vakantie. Wilt u een 
keer meehelpen ? U bent van harte welkom.  
Vanaf 9 mei en vervolgens om de 14 dagen  op 
maandagochtend, en vanaf dinsdag 17 mei en vervolgens om 
de 14 dagen op dinsdagochtend. Beide ochtenden van 09.00 
- 12.00. Wilt u zeker weten of wij op de morgen dat u wilt 
komen, schoonmaken? Meldt u zich dan van te voren aan bij 
Maarten van der Kooij. Tel. 06 53364641. Het zou jammer 
zijn als u voor een dichte Oosterlichtkerk deur zou staan. 

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 
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