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Hartelijk welkom bij de viering van onze wijkgemeente. Wij gebruiken het Liedboek 2013. De te zingen liederen die u op dit
Weekbericht ziet staan en de orde van dienst worden op de beamer gepresenteerd.

Kerkdienst
Voorganger
Dienstdoend ouderling
Dienstdoend diakenen
Organist
Lezingen
Kindernevendienst:
Crèche
Koster
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

aanvang 10.00 uur. Nieuwjaarwensen –
Doopgedachtenis – Maaltijd van de Heer
ds. Carina Kapteyn
Johannes Eichwald
Hilde Maassen en Wout van Goeverden
Jaap van der Giessen
Exodus 3: 13-15 en Johannes 1: 1-5 en 29-41
Geen, voor kinderen die willen is er de mogelijkheid om
achter in de kerk te tekenen/kleuren
Els Rijksen en Ilona v,d, Zwan
Wout van Goeverden
Deborah de Korte
Suze Mesman
Els en John Rijksen
1. Ethiopië 2. Wijkwerk van De Oase
wit
Epifanie

Liturgie A
Liederen voor de dienst
Lied 518 : 1 en 7
Orgelbijdrage
Lied 513
Lied 287 : 1 en 2
Lied 481 : 2
Lied 359 (kinderlied)
Lied 287 : 3 en 4
Lied 487 : 1
Lied 487 : 2
Lied 287 : 5

Na de dienst is er gratis Fair trade-koffie, thee en limonade – maar een bijdrage in de koffiebus wordt natuurlijk gewaardeerd.

De redactie van het Weekbericht bestaande uit: Els
Alebregtse, Marius Cusell, Gerard Kok, Jan Koster,
Taco Slagter en Eefke van den Broek wenst u alle
goeds voor 2019.

Bij deze dienst
Onze dienst begint vandaag om 10.30 uur zodat u voor
die tijd gelegenheid heeft om aan een ieder uw wensen
over te brengen.
Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer. Dit zal
wederom een lopende viering zijn. U kunt naar voren
komen om brood en wijn/druivensap te ontvangen. Ook
kunt u onderweg daar naar toe uw hand door het water
halen als gedachtenis aan uw doop. Dit is niet verplicht,
maar een mogelijkheid. U kunt ook in gedachten uw
eigen doop of het sacrament van de doop in het
algemeen gedenken als u langs het doopvont loopt. Het
is een bijzondere gewoonte geworden om op de eerste
zondag van het nieuwe jaar onze beide sacramenten
centraal te stellen.

Meer zicht op elkaar
Coby Velzen, Geert Stauttener en Ilona van der Zwan
zijn dit jaar allemaal met een ingreep begonnen. We
horen goede berichten over het verloop van de
ingrepen en wensen hen allen een goed herstel toe.
Ook een aantal andere gemeenteleden zijn onder het
mes geweest in de afgelopen tijd of gaan dat in de
komende weken. Wij wensen ook hen, voorzover
mogelijk, een goed herstel toe. We leven mee met die
families die in de afgelopen tijd een naaste hebben
verloren. Juist in deze periode van feesten kan het
verlies van een naaste zwaar zijn…Wij wensen u kracht
en sterkte.

Van de predikant
Ik wil iedereen veel heil en zegen wensen voor het
komend jaar. Dat u zich in blijde en moeilijke momenten
mag weten gezien en gekend door God onze Heer.
Ook wil ik graag een hartelijke dank uitspreken voor
ieder die voor en achter de schermen een taak heeft
vervuld om de diensten en andere bijeenkomsten in de
afgelopen tijd goed te laten verlopen. Ik heb veel
complimenten ontvangen in de afgelopen tijd, die ik bij
deze met liefde aan u doorgeef: dank voor ieders
aandeel in een goed verlopen kerst- en
nieuwjaarsperiode!
De “gewone” dagen zijn weer aangebroken en daarmee
ook meteen weer de studiedagen: op 11 en 12 januari
ben ik weer op Hydepark in Doorn vanwege de
missionaire specialisatie. Leuk te vermelden is dat op
zaterdag ook een afvaardiging uit onze gemeente
aanwezig zal zijn. Ook uit de andere betrokken
gemeenten waar hun predikant bezig is met deze
opleiding komen mensen meedenken, leren en
inspiratie opdoen. Het belooft een bijzondere dag te
worden.

Dank voor uw medeleven na het overlijden van
mw. Ooms
Hartelijk dank voor uw medeleven. Mijn vader, broer en
ik zijn dankbaar voor het medeleven dat wij mochten
ontvangen uit de gemeente De Oase. Via kaartjes en
gesprekjes en het bijwonen van de afscheidsdienst
door gemeenteleden. En het bloemstuk gemaakt door
mevrouw Schoonen en mevrouw Leideman namens de
bloemengroep van De Oase. Mijn moeder is gestorven
in vertrouwen op God, dit is ons een troost.
Hartelijke groet, Janneke Ooms. Ook namens mijn
vader Kees Ooms en broer Hans.

Jarigen 80+ deze week
Op donderdag 10 januari dhr. G.K.H. Stauttener, hij
wordt 80 jaar.
Op vrijdag 11 januari dhr. M. de Best, hij wordt 82 jaar.
We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en
wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Opbrengst collecten
23 december:
1e collecte Diaconie
2e collecte Wijkwerk van De Oase
24 december:
e
1 collecte Kinderen in de knel
e
2 collecte Wijkwerk van de Oase
25 december:
e
1 collecte Kinderen in de knel
e
2 collecte Wijkwerk van de Oase
Adventsactie: Licht voor vluchtelingen
30 december:
e
1 collecte Diaconie
e
2 collecte Wijkwerk van de Oase
31 december:
1 collecte: Solidaridad

€ 112.75
€ 112.85
€ 118.37
€ 75.25
€ 384.55
€ 214.15
€ 283.42
€ 122.32
€ 115.15

wie haar liefde is gericht: op Christus. Haar relatie met
Hem is zo persoonlijk en zo intens, dat het voor ons
nauwelijks te bevatten is.
Wie is die vrouw, die vanuit de donkere anonieme
Middeleeuwen tevoorschijn komt als liefhebbende
vrouw, als bevlogen mystica? Wat heeft zij ons nog te
vertellen en wat kunnen wij van haar leren?
Kosten: € 4,- voor de hele serie.

Lezen met het hart
U bent van harte welkom bij “Lezen met het hart”, op
donderdag 10 januari in de Pelgrimskerk. We starten
om 19.45 uur. “Lezen met het hart” is een vorm van
meditatief Bijbellezen waarbij u in stilte overweegt wat
de Schrift u aanreikt. Er wordt een gedeelte
voorgelezen en vervolgens staat u stil bij de woorden of
zinnen die u raken. Misschien zijn er raakvlakken met
uw eigen leven of met vragen waarmee u bezig bent.
Na de meditatie is er gelegenheid om met de anderen
te delen wat voor u naar voren is gekomen. Na afloop is
er tijd van ontmoeting, met koffie/thee.

€ 116.20

Opbrengst verjaardagsfonds
In de maand december zijn de busjes van het
verjaardagsfonds geleegd en de inhoud geteld. De
totale opbrengst over het gehele jaar 2018 bedraagt
€ 906,16. Alle gevers en medewerkers hartelijk dank
voor dit mooie resultaat. De opbrengst is bestemd voor
het onderling meeleven en wijkwerk in onze gemeente.
Riet Haye en Reiny Koster

Samak Samen Aktief
Dinsdag 8 januari om14.00 uur komen wij bij elkaar in
de Oase.
Anneke Laarman.

De Bovenkamer
Vind jij het belangrijk om samen met
anderen te zoeken naar stilte en
bezinning?
Vanaf 10 januari ben je iedere donderdag
welkom in de bovenruimte van de Pelgrimskerk voor
een eenvoudige viering met stilte, een psalm, een
bijbelgedeelte, meditatie, zang en gebed. Het thema in
de komende weken is ‘Nieuw begin’.
Tijd: 12.00 – ca 12.30 uur (kerk open: 11.30 uur)
Info: Joke Westerhof, 079-3169379,
tomenjoke.westerhof@planet.nl

Rondom de Bron
Woensdag 9 januari is er weer om 19.00 uur Rondom
de Bron. Ons gesprek zal gaan over nieuwe vormen
van kerk-zijn aan de hand van de nota die onlangs is
verschenen en binnenkort in de Synode zal worden
behandeld.

Mystiek van drie vrouwen: (1) Over Hadewijch,
een sterke vrouw
In het begin van dit nieuwe jaar zal op drie avonden in
De Regenboog aandacht geschonken worden aan drie
mystici, sterke vrouwen met een eigen persoonlijk
verhaal die een stempel op hun tijd hebben gedrukt.
Van eeuwen geleden of recent. Wat hen bindt: een
eigen overtuiging die zij met liefde en vuur uitdragen.
We starten de serie op donderdag 10 januari om
e
20.00 uur met Hadewijch, de 13 eeuwse mystica. Nog
steeds is zij een mysterie voor ons. Haar werk is sterk
persoonlijk gekleurd. In en door haar werk leren wij
Hadewijch zelf kennen.
In haar gedichten en Visioenen beschrijft zij haar
gevoelens, haar verdriet, haar vreugde en haar grote
liefde op een manier die voor ons herkenbaar is en die
ons nog steeds aanspreekt. Tot wij ons realiseren op
Het Weekbericht verschijnt iedere zondag, geeft informatie over de kerkdienst en kan verder worden aangevuld met
korte mededelingen en activiteiten daaromheen.
Kopij uiterlijk donderdagavond vóór 19.45 uur inleveren via e-mail: weekberichtoase@gmail.com of internetsite:
www.oase-meerzicht.nl

