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Predikant ds. Carina Kapteyn, tel. 3478533, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com

zondag 13 januari 2019

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
10-r dienst
Kindernevendienst
Crèche
Kosters
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Bloemschikken
Liturgische kleur
Naam van de zondag

aanvang 10.00 uur, afscheid ambtsdragers e.a.
ds. Carina Kapteyn
Jaap van den Berg
Grietje Cusell en Riet Klom
Arie Vooijs
Zacharia 3 : 6-10 en Johannes 1 : 40-51
10-er dienst
Carolien Lammers
John Rijksen en Ilona v.d. Zwan
Taco Slagter en Micha van Velzen
Micha van Velzen
Annie Huls
Inge Reinking en Adri de Mos
1) Diaconie 2) Wijkwerk van de Oase
Wil Meijer en Ineke van Eekelen
rood
e
1 zondag na Epifanie / Doop van de Heer

Liederen voor de dienst
Lied 212 : 1, 3 en 5
Orgelbijdrage
Lied: ‘Ongestraft mag liefde bloeien’
Lied 530
Lied 534
Lied 975 : 1 en 3
Hemelhoog 685 Laat zo je licht maar
schijnen
Lied 362 : 1
Lied 418

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

Bloemengroeten
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar het
echtpaar De Graaf, zij waren 8 december 40 jaar
getrouwd en naar mw. J.J. Velzen, zij kwam uit het
ziekenhuis.

Meer zicht op elkaar
Coby Velzen is thuis aan het herstellen van een knieoperatie. Geert Stauttener heeft eveneens een ingreep
aan zijn knie ondergaan. Beide gemeenteleden wensen
we een goed herstel toe.
Ook bereikten ons het bericht dat andere gemeenteleden in de afgelopen tijd operaties hebben ondergaan,
aan het herstellen zijn van val of ingreep. Wij wensen
hen de zegen van geduld toe.
Een aantal gemeenteleden heeft het in de afgelopen
week zwaar voor de kiezen gekregen door situaties of
omstandigheden die veel energie en krachten vroegen.
Wij bidden dat u in deze moeilijke situatie iets mag
merken van de nabijheid van Gods Geestkracht.

Jarigen 80+ deze week
Morgen 14 januari dhr. H. Vrijdag, hij wordt 82 jaar.
We feliciteren hem en zijn familie van harte en wensen
hem nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Nashville-verklaring
In de afgelopen week heeft deze verklaring veel
losgemaakt bij mensen. Vandaag klinkt in onze kerk
een getuigenis waarin wij onder andere de volgende
woorden uitspreken: “Het is ook in onze wijkgemeenten
van de POR, in de geloofsgemeenschappen rondom de
Pelgrimskerk, de Oase en de Regenboog, de inzet om
met elkaar in gesprek te zijn. Iedereen is in deze kerken
en gemeenschappen van harte welkom en mag zich
thuis voelen! Daar willen wij voor staan. Dat verklaren
wij dan ook vandaag, in alle drie de kerken van de

POR. Wij, als pastores, maar ook wij, kerkenraden van
de drie wijken. En ja, dat kan een uitdaging zijn als
meningen verschillen. Daarom nodigen wij u van harte
uit, mocht u naar aanleiding van deze actualiteit
behoefte hebben aan gesprek, laat dat dan vooral
weten! Want wij willen graag ieder de ruimte geven om
zich uit te spreken en gehoord te worden! Uw mening,
uw gedachten, uw zorgen en vreugde zijn waardevol en
mogen er zijn. En ja, die kunnen soms verschillen van
uw buurman of buurvrouw. In ontmoeting met elkaar
willen we toch steeds weer blijven zoeken naar wat ons
verbindt: de liefde in Christus Jezus.”

Wijkkerkenraad
Woensdagavond 16 januari a.s. om 19.00 komt de
wijkkerkenraad dit jaar voor het eerst bijeen. Het
belangrijkste agendapunt van de vergadering is de
bespreking van SamenDrie, het concept-eindverslag
van de Stuurgroep Toekomst POR. De wijkkerkenraad
bespreekt het verslag in aanwezigheid van de
klankbordgroep.
De volgende stap in het
besluitvormingsproces over het bestuurlijk samengaan
met de Pelgrimskerk en de Regenboog is op 17
februari als het gemeenteberaad plaatsvindt na afloop
van de dienst. We zullen ervoor zorgen dat de
definitieve versie van het eindverslag tijdig beschikbaar
is voor u.
Vragen,
opmerkingen
kunt
u
richten
tot:
voorzittervandeoase@gmail.com

Opbrengst collecten 6 januari
1e collecte Ethiopië
2e collecte Wijkwerk van De Oase

€ 151,00
€ 83,60

Dienst 20 januari: aanvang 10.30 uur!!!
Volgende week is er een oecumenische viering in de
Oase. Omdat het een oecumenische viering is, en onze
katholieke broeders en zusters niet gewend zijn aan
een vroege start, beginnen wij deze dienst om 10.30
uur. U kunt dus een half uur uitslapen of op andere
wijze extra genieten van de ochtend.

De Bijbel in een jaar
Eind 2018 verscheen de uitgave Bijbel in een jaar in de
nieuwe
Bijbelvertaling
van
het
Nederlands
Bijbelgenootschap. In deze uitgave staat de complete
Bijbel opgedeeld in 365 gedeelten. Elke dag lees je een
Psalm of spreuk, een gedeelte uit het Oude en een
gedeelte uit het Nieuwe Testament. Na een jaar heb je
de Bijbel van kaft tot kaft gelezen. Vanaf 1 februari a.s.
wil ik hiermee beginnen. Als anderen hieraan mee
willen doen zijn jullie van harte welkom. Kunnen we
elkaar ook tot steun zijn bij deze uitdaging. De Bijbel in
een jaar is te bestellen bij het Nederlands
Bijbelgenootschap en verkrijgbaar bij de Ichtusboekhandel in de Dorpsstraat.
Jaap van den Berg (06 30082896;
bergvandenjb@hetnet.nl)

Gesprekken over christelijk geloof en evolutie.
“En de aarde bracht voort” – het probleem van het
evolutionaire
kwaad
en
de
discussie
over
gemeenschappelijke afstamming en (erf)zonde. Op
basis van de hoofdstukken 5, 6 en 7 van het
gelijknamige boek van dr. G. vd. Brink.
14 januari, 20.00u in de Oosterkerk, Oosterheemplein
320
Info en aanmelding: Flip Bakker, 0624689649

Groene vingers gezocht!
De Pelgrim is bezig om de besloten tuin bij
de Pelgrimskerk in te richten als stilte en
ontmoetingstuin. Tekening en plan voor de
tuin zijn klaar. Eerste fonds is binnen om aan
de slag te gaan maar nu zijn er nog handen nodig die
dit mogelijk kunnen maken. Wij zoeken daarom naar
mensen met groene vingers, die willen helpen de tuin in
te richten. Planning is om dit in het voorjaar te gaan
doen. Datum wordt in overleg bepaald. Daarna is ook
onderhoud van de tuin nodig en ook daar voor zoeken
we mensen. Vind je het leuk om buiten bezig te zijn
meld
je
dan
aan
bij
De
Pelgrim:
gerda@depelgrimzoetermeer of 06-24975092

Doe mee aan de Week van Gebed 2019
Van 20 tot en met 27 januari vindt de jaarlijkse Week
van Gebed voor de eenheid van de christenen plaats. U
bent in die week van maandag 21 januari tot en met
vrijdag 25 januari iedere avond welkom bij een korte
gebedsbijeenkomst, in de Pelgrimskerk (zijdeur), van
19.30 - 20.00 uur. Op vrijdag 25 januari is er na de
bijeenkomst ook tijd voor nadere ontmoeting, met
koffie/thee. De bijeenkomsten worden georganiseerd
door pioniersplek De Pelgrim. Christenen in de hele
wereld komen in de Week van Gebed samen om te
bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld.
Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke
gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij
deze gebedsweek betrokken. Meer informatie: Piet
Boudeling, 06-53642021 (info@boudeling.nl).

Stamppotmaaltijd World Servants Zoetermeer
Op zondag 27 januari serveren we een heerlijke
stamppotmaaltijd in ’t Centrum (Frans Halsstraat 1).
Inloop is om 17:30, de maaltijd begint om 18:00.
Aanmelden kan via de deelnemers of door te mailen
naar
world.servants.zoetermeer@gmail.com.
Voor
slechts €10 eet u al mee!

Kerkbalans 2019 komt eraan!
De voorbereidingen voor de actie
Kerkbalans 2019 zijn weer in volle gang.
Het thema van de actie is ook dit jaar:
‘Geef voor je kerk’. De actieperiode is van 19 januari
t/m 2 februari 2019. Steeds meer gemeenteleden
kiezen ervoor om hun bijdrage digitaal toe te zeggen.
Voor onze wijkgemeente De Oase staat de teller nu op
ruim 140 digitale toezeggers .
U ontvangt in deze periode een uitnodiging (via een
brief of digitaal) met het verzoek om bij te dragen. Net
als voor een huishouden is een gezonde financiële
situatie belangrijk voor onze kerk. Daarom vragen we
elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage.
Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet
zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de
financiële basis voor onze wijkgemeenten. We hopen
dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw
bijdrage kan de wijkgemeente haar belangrijke taak
blijven vervullen.
Gerrit Jorna
Coördinator Inkomstenwerving
Protestantse Gemeente Zoetermeer

Meditatie
Dinsdag 15 januari is de eerstvolgende
bijeenkomst meditatie. We beginnen met
een
inleidende
ontspanningsoefening.
Vervolgens gaan we mediteren over een
tekst.
Plaats: Pelgrimskerk
Aanvang: 13.30 uur
Kosten: 2 euro.
Van harte welkom!
Marga Schipper en Joke den Hertog
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 bij Jan Koster, Beijerland 14, 2716 CM Zoetermeer,
Tel. 321 42 26 of via e-mail: weekberichtoase@gmail.com of internetsite: www.oase-meerzicht.nl

