Gemeente
Voorganger

Gemeente
Voorganger

INTREDE
De paaskaars brandt

Gemeente

De kerkenraad komt binnen
Welkom door de ouderling van dienst

Glorialied

Aansteken van de kaarsen op de tafel
Zingen

Lied 296
Die de morgen ontbood (alleen refrein)
tekst S. de Vries, melodie W. Vogel

Stilte
Gemeente gaat staan
Bemoediging
Voorganger
Gemeente
Voorganger
Aanvangslied

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw is en eeuwig leeft en
nooit loslaat wat zijn hand begonnen is.
Lied 276 : 1 en 2
Zomaar een dak boven wat hoofden
tekst Huub Oosterhuis, melodie Valerius,
Gedenckclanck 1626

Gemeente gaat zitten
Gebed om toenadering en ontferming
Voorganger Omdat God goed is en ons bedoeld
heeft die goedheid te delen, stellen we
ons open voor verandering en zo
zeggen wij samen:

Heilige God, heilig en krachtig, heilig
en onsterfelijk, Ontferm U over ons.
U bent het Woord achter alle woorden,
de kalmte in het hart van de orkaan,
de energie die de schepping draagt.
U bent daar in de pijn achter de tranen,
De lach in de ogen, het verlangen in het
hart. U deelt dat allemaal, en nog is uw
gave nog veel groter.
Daarom bidden wij U: Open ons God.
Open ons voor de diepten die we nog
niet kenden, voor de waarheden die we
steeds vermeden, paden die we niet
gegaan zijn, schoonheid die we nog
moeten leren bewonderen.
En open ons voor Jezus, die alles bij
elkaar houdt, in uw Naam ons ten
goede. Amen
Lied 33 : 1
Kom nu met zang en roer de snaren
tekst Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit,
melodie Straatsburg1545 / Lyon 1547

Zingen

tekst Andre Troost, melodie Leipzig 1539

De kinderen van de kinderdienst komen terug in de kerk
Zingen

Mededelingen door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven
1e (zwarte zak) Diaconie
2e (rode zak) Plaatselijke Gemeente
3e (groene zak) Onderhoud Gebouwen
Gebeden

Dankgebed, voorbeden en stil gebed

Acclamatie

Lied 426 God zal je hoeden
tekst en melodie L. Bell, vertaling Andries Govaert

Samen bidden we het Onze Vader

GA MET GODS ZEGEN
Gemeente gaat staan
Slotlied

De Heer zij met u.
Ook met u zij de Heer.

De kinderen gaan naar de kinderdienst
Eerste lezing

Psalm 8 : 1 - 10 (Herziene Statenvertaling)

Zingen

Lied 33 : 2 en 7
Zing al wie leeft van Gods genade
tekst Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit,
melodie Straatsburg1545 / Lyon 1547

Tweede lezing Lucas 19 : 41 - 48
Lied 422 : 1, 2 en 3
Laat de woorden die we hoorden
tekst Aerne Joges, melodie Willem Vogel

Preek
Orgelspel

Lied 791 : 1, 2, 3, 4 en 6
Liefde eenmaal uitgesproken
tekst Sytze de Vries, melodie John Stainer

De kinderen van de crèche komen in de kerk

Gebed bij de opening van het Woord

Zingen

Stad van vrede

DIENST VAN HET ANTWOORD

RONDOM HET WOORD
Groet
Voorganger
Gemeente

Lied 370 Vader, die woont in ’t hemels licht

Improvisatie op Psalm 8

Zegen
Gemeente

Amen, Amen, Amen (lied 431c)

Na de dienst is iedereen van harte welkom om iets te
drinken in de Shalomzaal, achter de kerk.
Diensten volgende week
Dinsdag 12 november is het wekelijkse avondgebed in
de Thomaszaal om 19:30 uur. Welkom voor een half uur
zingen, lezen, stilte en het aansteken van een kaarsje.
Zondag 17 november : ‘In de bediening’. Ambtsdragers
(ouderling, diaken, dominee) worden bevestigd; anderen
die in de kerk een taak op zich nemen waarvoor ze een
opleiding volgden, zoals kerkmusici en kerkelijk werkers,
kunnen ‘in de bediening’ worden gesteld. Volgende week
is dat bij ons aan de orde, met de komst van Aster
Barkmeijer-Dirksen. Eduard Groen gaat voor in de
dienst, ds. Roel Bosch leidt het gedeelte waarin Aster
verbonden wordt aan onze gemeente.

Uit de gemeente
We weten ons verbonden met gemeenteleden thuis, in
ziekenhuis of zorghotel, bijkomend van een operatie of
revaliderend. Soms ook in afwachting: hoe nu verder?
Dat Gods liefde hen mag raken, en menselijke zorg en
liefde nabij is. We noemen Evelyn Noltus, Anneke van
Setten, Janny Veenendaal en weten ook van anderen.
Bezoek@noorderlichtgemeente.nl
Met nieuw elan, en de goede inzet van kerkelijk werker
Aster Barkmeijer-Dirksen, is het pastoraal team in
gesprek geweest over de verdeling van taken. U zult er
vast wat van merken! Iedereen die bezoekwerk doet zal
uitgenodigd worden voor een ontmoeting, na de drukke
decembermaand. Aster is aan het werk gegaan, eerst bij
onze gemeenteleden in de huizen en hoven, maar zal
ook verder in de wijk zich melden bij gemeenteleden.
Heeft u voor uzelf of een ander graag een afspraak, meld
dat dan gerust bij Corine Felix. ‘U bent één
telefoontje/mailtje verwijderd van een gesprek!’
In de kerkenraad, ik?
De NoorderLichtgemeente is een bruisende gemeenschap met veel activiteiten en veel vrijwilligers. Zij doen
in grote mate van vrijheid en zelfstandigheid hun werk.
Daar is de kerkenraad erg blij mee. Zonder hen kan de
gemeente niet functioneren. Sommige vrijwilligers maken
deel uit van de kerkenraad en ook dat is een goede zaak.
Omdat een aantal van hen afscheid moet nemen omdat
hun termijn er op zit of omdat ze nu andere keuzes
maken, zijn we op zoek naar nieuwe kerkenraadsleden
in een goed en hecht team. We vergaderen in de
kerkenraad vijf keer per jaar en daarnaast ben je
betrokken bij je taak als ouderling, kerkrentmeester of
diaken. Sommigen zien er tegen op om kerkenraadslid te
zijn, omdat het een ambt is. Vroeger was dat vaak een
zaak van toezicht houden en mensen ‘vermanen’. Nu is
het vooral het meedenken en vaststellen van het beleid,
nadenken over wat we als gemeente nodig hebben en
ruimte maken voor al die vrijwilligers die in vrijheid en
zelfstandigheid hun werk doen. Mensen zullen actief
benaderd worden en je mag jezelf ook melden. We
hopen dat iedereen dit serieus overweegt en het gesprek
aangaat. Je mag elk kerkenraadslid aanspreken hierover
en dus ons ook. Roel Bosch, predikant, Jasper
Witteveen, Scriba en Eduard Groen, voorzitter
Maandag 11 november - Doorpraten over de dienst
Voor de tweede keer dit seizoen is er een ontmoeting met
als doel om door te praten over de dienst van de

afgelopen zondag. Wat heeft het bij je opgeroepen? Wat
heeft je geraakt? Welke vragen heb je misschien nog
naar aanleiding van de preek. Wat wil je vasthouden, wat
kun je er eventueel praktisch mee? Na een korte terugblik
op de dienst willen we dit soort vragen met elkaar delen.
De ontmoetingen hebben een open karakter. Je kan dus
per keer besluiten of je er bij wilt zijn. We beginnen
morgen om 10:00 uur en sluiten om 12:00 uur af.
Welkom! Sari van Biert en Wim Faas
Dinsdag 12 november - Gemeentemiddag
Op dinsdag 12 november 2019 houdt de NoorderLichtgemeente haar gemeentemiddag. Vandaag kunt u zich
voor het laatst voor de maaltijd opgeven. Iedere
bezoeker van onze gemeente is (met een kennis, buur,
vriendin of vriend) van harte welkom in de Shalomzaal,
voor ontmoeting, gesprek en een maaltijd.
Het jaarthema van de NoorderLichtgemeente is
reisgenoten. Als kerkleden zijn wij reisgenoten, maar er
zijn zoveel meer manieren waarop we langer of korter
met elkaar meereizen, elkaar helpen, even samen
oplopen. Mooi om te horen hoe anderen dat doen, hier in
Zeist, lijkt ons. Misschien kent u wel, de stichting 'Samen
Oplopen’. Soms hebben mensen even een ander nodig,
en met een gezin is dat al net zo. Maar hoe vind je
iemand die je net even dat duwtje in de rug kan geven,
kan helpen met waar jij moeite mee hebt ? Hana Rahim
vertelt hoe zij mensen ondersteunen.
U bent welkom vanaf 15:00 uur. Rond 15:30 uur begint
het verhaal en er is een pauze. Om 17:00 uur een drankje
en gesprek met wie u al wel of nog niet kent.
Als gast in ons midden is onze nieuwe kerkelijk werker,
Aster Barkmeijer! Ook ds. Roel Bosch zal aanwezig zijn.
Welkom, ook voor de (stamppotten-) maaltijd rond 17:45
uur ter afsluiting. Wel graag opgave bij Dick Rijks, 030 6924601 of email dick.rijks@ziggo.nl of doe uw opgave
in de collectezak. Een eigen vrije bijdrage van tussen de
€ 7,50 en € 10,00 zal welkom zijn. Wilt u hulp bij vervoer,
of juist helpen bij vervoer? Geef dat dan ook gerust door,
met naam en adresgegevens natuurlijk.
Namens de voorbereidingscommissie, Marleen v.d.
Berg en Dick Rijks.
Dinsdag 12 november - Geen bijbeltafel
Op dinsdag vervalt de aangekondigde bijbeltafel.
Na de gemeente-ontmoeting wordt dat toch wat te veel.
Woensdag 13 november - Vrouwengespreksgroep
Op 13 november komt Bart Sikkema spreken voor de
Vrouwengespreksgroep Oost over het werk van de

Wycliffe bijbelvertalers. Gasten die belangstelling
hebben voor deze lezing met beelden, zijn van harte
welkom. Aanvang 14:00 uur, in één van de lokalen van
de Oosterkerk. We sluiten af om 16:00 uur. Bij uitzondering is er een collecte.
Inlichtingen bij M. Koning, tel. 030 691 35 58
Woensdag 13 november - Hart voor Frankrijk
Dominee Geert Lustig, zijn vrouw Florien en dochter
Marleen bereiden zich voor op een periode werk in de
kerk van Frankrijk. Vanuit de Pniëlgemeente worden ze
uitgezonden. Op woensdagavond om 20:00 uur is in de
Oude Kerk een avond waarin ze in hun plannen en
verwachtingen zullen delen. Zie ook de Opgang!
Zondag 17 november - Jongerendienst
Zit je op het voortgezet onderwijs? Volgende week
zondag is er weer jongerendienst. Je bent dan
vanaf 10:00 uur welkom in het jeugdhonk achter de kerk.
Wil je per e-mail of Whatsapp op de hoogte blijven? Stuur
dan je e-mailadres of 06 nummer door.
Team JND - Han, Heidi, Helga en Helen
jnd@noorderlichtgemeente.nl
Zondag 17 november - Amnesty schrijfactie
Volgende week zondag is er weer een schrijfactie voor
Amnesty. Jaarlijks brengen we het werk van Amnesty
international onder de aandacht door het tekenen van
petities na de kerkdienst. Doet u mee? Volgende week
volgt meer informatie en kunt u uw handtekening zetten
in de Shalomzaal. Commissie ZW
Dinsdag 19 november - Eetgroep
Op 19 november 2019 begint de dinsdagavond eetgroep
weer om 18:00 uur. Het afwisselende menu bestaat uit
drie gangen en dit voor een bescheiden bedrag van 3,50
tot maximaal 5,00 euro per persoon.
We helpen elkaar met het afruimen van de tafels en bij
de afwas. Er wordt in de Tuinzaal gegeten.
Geef allergie voor noten, gluten enz. van tevoren door,
ook wanneer je vegetarisch eet. De groep is meestal niet
groter dan 15 personen. Het aanmelden gaat via
maaltijd@noorderlichtgemeente.nl. Zorg dat je op tijd
aanwezig bent. Rond 19:00 uur ronden we af.
Noteer ook de volgende eetgroepavonden alvast in uw
agenda : 17 december, 21 januari, 18 februari, 17 maart
en als laatste 21 april.
Na afloop van deze avond kun je aanschuiven bij het
dinsdagavondgebed in de Thomaszaal, welke om 19:30
uur begint. Met een vriendelijke groet, George Jacobsz

