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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.
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Oecumenische viering aanvang 10.30 uur
ds. Carina Kapteyn en dr. Hans Bonnet
Els Alebregtse
Hilde Maassen, Suzanne Granneman
Jaap van der Giessen
Genesareth koor o.l.v. Marga van der Tol
Elsbeth van Beem
Deuteronomium 16:10-20
groep 1 t/m 8: o.l.v. Trudy Sneller
Carolien Lammers, Tirsa van Velzen
Joke Savalle en Eggie Stauttener
Peter v.d. Broek
Jan Jonker
Els Rijksen
Annelies Bood, Margriet van Strijen
1. JOB hulpmaatje
2. Oecumene in de wijk
wit
2e zondag na Epifanie

Liederen voor de dienst
Lied 218
Orgelbijdrage
Psalm 72 : 1 en 4
Koor: ‘Gedenken wij
dankbaar’
Lied 974 : 1 en 2
Jubilate, servite (in canon)
Psalm 25b
Hemelhoog 706 (kinderlied)
Psalm 96a (GVL 561)

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 mw.
W. Ros-Passchier en naar mw. W.A. Schouten-van den
Berg, beiden ter bemoediging.

Opbrengst collecten
1e collecte Diaconie
2e collecte Wijkwerk van De Oase

€ 114,47
€ 116,00

Kindernevendienst
Jij bent het!
Vanaf deze zondag lezen we 6
keer uit het boek Ester. Koning
Ahasveros zoekt een koningin.
Uit het land komen meisjes
naar het paleis, ze maken zich
mooi en proberen bij de koning in de smaak te vallen.
Uiteindelijk kiest hij een joods, buitenlands meisje
Ester.

1ste collecte voor JobHulpMaatje
JobHulpMaatje Zoetermeer (JHM) helpt werkzoekende
mensen op weg naar werk. De gezamenlijke kerken in
Zoetermeer steunen dit initiatief. Veel baanzoekers zijn
en worden individueel en/of in een groep begeleid. JHM
draait geheel op vrijwilligers. De uitvoering kost
onvermijdelijk geld (bv voor cursusmateriaal). Naast
subsidies is uw financiële steun onontbeerlijk. Ons
motto is: “Samen werkt het!” Helpt u mee. Voor meer
informatie: www@jhm-zoetermeer.nl.
Dank, mede namens de werkzoekenden,
Johan Alebregtse (voorzitter)

Aanpassen samenstelling wijkkerkenraad Oase
Met het afscheid van een aantal ambtsdragers begin
januari is er momenteel een lastige situatie ontstaan in
de wijkkerkenraad. Er zijn volgens de plaatselijke

regeling een behoorlijk aantal vacatures. Zoveel dat de
huidige kerkenraadsleden allemaal aanwezig moeten
zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. In de
praktijk blijkt dit door diverse werkzaamheden van onze
leden een haast ondoenlijke taak.
Er zijn twee wegen denkbaar om dit probleem op te
lossen. Aan de ene kant kunnen we extra ambtsdragers
benoemen. Dit is echter een proces dat wat tijd vraagt.
Tijd die met het oog op het mogelijk bestuurlijk
samengaan van de POR wijkkerkenraden schaars is.
Een andere oplossing is om in de plaatselijke regeling
het aantal ambtsdragers naar beneden toe vast te
stellen. Zodanig dat er nog ruimte is voor eventuele
nieuwe ambtsdragers en tegelijkertijd het aantal
vacatures het quorum niet in de weg zit.
Volgens de plaatselijke regeling bestaat de
wijkkerkenraad momenteel uit de volgende 20 leden: 1
predikant, 1 voorzitter, 1 scriba, 3 ouderlingen
pastoraat, 4 ouderlingen met een bepaalde taak
(jeugdouderling, ouderling AK, ouderling eredienst en 1
vacature) 2 ouderlingen-kerkrentmeester, 7 diakenen, 1
diaken met een bepaalde taak.
Ons voorstel is om de plaatselijke regeling zo aan te
passen: 1 predikant, 1 voorzitter, 1 scriba, 2
ouderlingen pastoraat (waarvan 1 vacature), 3
ouderlingen met bijzondere functie (jeugd, AK,
eredienst), 1 ouderlingen kerkrentmeester (vacature), 3
diakenen, 1 diaken met bijzondere functie. We hebben
dan in totaal 13 leden in de wijkkerkenraad. We
voldoen dan nog steeds aan de wensen van de
kerkorde voor een zelfstandige wijkgemeente.
(Ordinantie 4-6-2,3)
Wij stellen u voor (vanuit Ordinantie 4-8-9, waar staat
dat we geen wijzigingen in de plaatselijke regeling
mogen maken alvorens de gemeente gekend en

gehoord te hebben) om met deze nieuwe
vertegenwoordiging van onze wijkkerkenraad in te
stemmen totdat meer duidelijk is over onze toekomst
met betrekking tot het mogelijk bestuurlijk samengaan.
Binnenkort zult u als gemeente kunnen meepraten over
die toekomst. Aan de hand van die gesprekken zal de
wijkkerkenraad beslissingen nemen en daarbij ook het
gewenste aantal ambtsdragers opnieuw vaststellen in
de dan geldende plaatselijke regeling. Uw bezwaren
en/of uw instemming zien wij daarom graag tegemoet.
Wij verwachten uw reactie uiterlijk 3 februari.
Jaap van den Berg (Voorzittervandeoase@gmail.com)

Extra bijeenkomst wijkkerkenraad Oase
Ter kennisgeving: omdat op de vergadering van 16
januari het quorum niet gehaald is (zie bovenstaand
bericht) willen we op zondag 3 februari om 11.30 uur in
een extra vergadering van de wijkkerkenraad de
voorlopige beslissingen van de vergadering van 16
januari bekrachtigen en bevestigen. (Ordinantie 4-5-4).
Alle kerkenraadsleden zijn voor deze vergadering
uitgenodigd.

Overzicht vieringen Oase
Het overzicht van vieringen in de Oase in de periode tot
en met augustus 2019 is beschikbaar. Kopieën liggen
in de hal op het kastje met liedboeken, voor wie geen
mogelijkheid heeft de digitale versie te gebruiken. Er is
weer veel te vieren: zondagse morgendiensten,
zangdiensten op zondagmiddag, Rondom de vlam in de
40-dagentijd, oecumenische vieringen, enz. Van harte
aanbevolen!

Actie 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. Henk van Woerden.

Samen lezen uit de Bijbel: Handelingen
Op dinsdagmorgen 5 februari begint in de Oase een
wekelijkse bijbelstudie van het boek Handelingen.
Onder leiding van Trudy van Oel en met Paul Pettinga
als gids verkennen we dit bijbelboek.
Het brengt ons in aanraking met het geboorte uur en de
veelbewogen prille jaren van de Gemeente van
Christus. Velen hebben wel enig idee van Pinksteren
en van de Reizen van Paulus, die in Handelingen

voorkomen. Maar het is iets anders om het bijbelboek
eens aandachtig te lezen en je af te vragen: wat wil
Lucas(die het schreef als vervolg op zijn Evangelie) er
ons mee zeggen!?
Eerste bijeenkomst: 5 februari om 10.30 uur in de
Oase.

Chauffeurs voor de rijdienst gezocht.
Ik kreeg het verzoek om voor Mevrouw in 't Veld,
Gooiland 9 een rijdienst naar de OASE te organiseren.
Omdat het huidige team wel versterking kan gebruiken
vraag ik u of u hieraan wilt meewerken. Hoe meer
chauffeurs meedoen hoe mooier het wordt! Een winwin situatie! Helpt u mee om dat te realiseren? Nadere
informatie
bij
Gerard
Kok,
3315685
of
j.g.kok@12move.nl

Inleveren Kopij ‘Kerk in Zoetermeer’
Heeft u kopij voor het maartnummer (Kopijdatum 13
februari) en het aprilnummer (Kopijdatum.13 maart) van
Kerk in Zoetermeer dan kunt u dit inleveren bij Beppie
van der Plas (beppievanderplas@cs.com). Voor de
nummers daarna kan dat weer gewoon bij mij
(scribavandeoase@gmail.com).
Els Alebregtse, scriba

Klaverviermaaltijd dinsdag 29 januari
Dinsdag 29 januari serveert de
werkgroep ZWO weer een
heerlijk driegangenmenu. Kom
eten en steun het werk van weesen kindertehuizen in Thailand
door Merci International,
ondersteun mensen op zoek naar
veiligheid in Ethiopië en lever een bijdrage aan de
studiekosten voor jongeren in Oost-Kenia via SCHiK.
We vertellen over de ontwikkelingen bij de projecten en
doen voorbeden. Tijd 18.00-19.30 uur, kosten € 6,008,50. Schrijf u in op de formulieren in de hal of bel
Ria van Dam, tel. 3515107. (Werkgroep ZWO)

Oase Kerk groep in oprichting
In het verleden is er een activiteitengroep geweest:
Renovar, onder begeleiding van Sandra.
Deborah
en
Olaf
en
een
aantal
andere
enthousiastelingen willen graag verder gaan in een
nieuwe vorm. Wie het leuk vindt om mee te doen laat
het ons weten. Het plan is om maximaal 2 a 3 keer een
activiteit te hebben tussen januari en juni. En in
september en december. We denken aan: een middag
naar Ikea, een glaasje wijn op een terras in de zomer,
een American dinner (zelf eten bereiden en
meebrengen), een avondfilm (zwart-wit film, klassieker),
uit eten bij de Chinees, een picknick in het Westerpark,
over een kringloopwinkel lopen, een spel doen (nieuw
spel leren). Deborah en Olaf

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

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 0624975092

Doe mee aan de Week van Gebed 2019
Deze week vieren we de jaarlijkse Week van Gebed
voor de eenheid van de christenen. Hieraan wordt
aandacht besteed in de eredienst. U bent gedurende
deze week van maandag 21 januari tot en met vrijdag
25 januari iedere avond welkom bij een korte
gebedsviering, in de Pelgrimskerk (zijdeur), van 19.30 20.00 uur. Op vrijdag 25 januari is er na de viering ook
tijd voor nadere ontmoeting, met koffie/thee. De
bijeenkomsten worden georganiseerd door pioniersplek
De Pelgrim.

De Bovenkamer
Vind jij het belangrijk om samen met anderen te zoeken
naar stilte en bezinning? Op donderdag 24 januari
ben je 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 eerste weken van 2019 is ‘Nieuw begin’.
Tijd: 12.00 – ca 12.30 uur (kerk open: 11.30 uur)
Info:Joke Westerhof, 079-3169379,
tomenjoke.westerhof@planet.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!

Kleur bekennen
Een verdiepend geloofsgesprek met christenen uit de
verschillende Zoetermeerse kerken. Thema: Dat
Koninkrijk van U – over missie en verwachting. Met ds.
Christien Welschen (Ev. Broedergemeente) en Maria
van Eeden (Heiligen vd. Laatste Dagen).
Dinsdag 29 januari, kerkgebouw HLD, Zegwaartseweg
47, Zoetermeer.
Aanvang symposium: 19.30u (gratis); aanvang maaltijd:
18.30u (inloop vanaf 18.00u)
Kosten maaltijd: €5. Informatie en opgave voor de
maaltijd: Flip Bakker 0624689649

