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zondag 27 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
Lector
Lezingen
Kindernevendienst
Crèche
Bloemenschikken
Koster
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

aanvang 10.00 uur
ds. Hans Bonnes
Sjaak Jansen
Mary Lemmers en Wilma Wijers-Bruins
Arie Vooijs
Gerard Kok
Jesaja 25 : 6-9, 1 Korintiërs 15 : 50-58 en
Lukas 14: 12 t/m 24
groep 1 t/m 8: o.l.v. Gerda Vooijs
Miranda en Ilona v.d. Zwan
Joke Savalle en Els den Duijn
Marius Cusell
Jennifer van Werkhoven
Riet Haye
Beppie v.d. Plas en Cleo MacIntosh
1. Diaconie
2. JOP
groen
3e zondag na Epifanie

Liturgie A
Liederen voor de dienst
Psalm 145 : 1
Orgelbijdrage

Psalm 145 : 2
Psalm 93 : 1 t/m 4
Lied 762 : 1, 3, 4 en 5
Lied 619 : 1, 5 en 6
Acclamatie

Lied 800 : 1 t/m 4
Lied 823 : 1 t/m 5
Hemelhoog 339 : 1, 2 en 4
(Kinderlied)

Lied 340b (geloofsbelijdenis)
Lied 315 : 1, 2 en 3

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 Kok-van der Leest, zij waren in december 50 jaar
getrouwd en naar dhr. H. Noordijk, ter bemoediging.

Kindernevendienst
Macht en vrijheid
Deze week maken we kennis
met Haman, een van de
ministers van de koning. Hij
heeft gruwelijke plannen om
het Joodse volk uit te roeien.
Met de kinderen staan we stil
bij macht en vrijheid.

Meer zicht op elkaar
Verschillende gemeenteleden zijn in de bekende lappenmand. Niet alleen verkoudheid of griep kunnen mensen even
van de straat houden, maar ook het herstel na een operatie of
andere ingreep zorgt ervoor dat verschillende gemeenteleden
even uit het zicht zijn. Fijn om te horen dat diverse gemeenteleden hen niet vergeten en tijd vrij maken om even langs te
gaan of hen praktisch te ondersteunen in deze tijd.

Overlijden
Afgelopen week hoorden wij via Anneke Laarman dat ons
gemeentelid mevrouw B.J. (Jannie) te Linde-Schouten is
overleden op 19 januari 2019 op 88-jarige leeftijd. Zij woonde
op het Collinsland, maar verbleef de laatste weken in een
hospice. Op de rouwkaart staat "Mijn tijden zijn in uw hand"
(Ps.31:16). De uitvaart heeft plaats gevonden op vrijdag 25
januari, in de Meerbloemhof aan de Buytenparklaan.
De rouwkaart hangt in de hal van De Oase. Wij wensen de
familie van mevr. te Linde en allen die haar zullen missen de
troostende nabijheid van God en mensen.

Herhaalde oproep:
chauffeurs voor de rijdienst gezocht.
Ik kreeg het verzoek om voor Mevrouw in 't Veld, Gooiland 9
een rijdienst voor de zondagen te organiseren. Als u hieraan
wilt meewerken dan hoor ik dat graag. Hoe meer chauffeurs
meedoen hoe mooier het wordt! Een win-win situatie! Helpt u
mee om dat te realiseren? Ik wacht uw reactie af.
Nadere informatie bij Gerard Kok, telefoon 3315685 of
j.g.kok@12move.nl

Jarigen 80+ deze week
Morgen 28 januari, mw. E. Weststra-van Burg, zij wordt 81
jaar.
Dinsdag 29 januari, dhr. F.J. Ilsen, hij wordt 86 jaar.
Woensdag 30 januari, dhr. A. Brandt, hij wordt 80 jaar.
Donderdag 31 januari, mw. J. de Best-Bron, zij wordt 82 jaar.
Zondag 3 februari bereikt mw. C. Brezet-van der Harst, de
hoge leeftijd van 92 jaar.

Wij gaan weer!….gaat u (weer) mee naar de
Bethelkapel?
Al meerdere keren zijn we voorgegaan in de Bethelkapel. Met
liefde en betrokkenheid naar onze medemensen in nood toe.
Ook binnenkort gaan we weer naar Den Haag toe.
De pastores van POR en De Pelgrim vullen de uren op
woensdag 30 januari van 9.00-11.00 uur, woensdag 6 februari
van 9.00-11.00 uur en op woensdag 13 februari 13.00-15.00
uur. Het zou fijn zijn als er ook uit onze wijken weer gemeenteleden en andere betrokkenen meegaan.
Het adres van de Bethelkapel is Thomas Schwenckestraat
30, 2563 BZ Den Haag.
Ook op andere uren (zelfs gedurende 24 uur van elke dag!)
bent u van harte welkom om deze bijzondere doorgaande
dienst mee te maken.

Uitnodiging voor alle contactpersonen en alle
andere werkers in het pastoraat

Middagviering met liederen en gebed:
3 februari om 17.00 uur

Op donderdag 14 februari willen we als werkgroep Pastoraat
rondom De Oase jullie graag ontvangen in De Oase. Om jullie
te bedanken voor al het werk dat jullie verrichten, maar ook
om elkaar bij te praten over de gang van zaken rondom het
pastoraat. Met het vertrek van twee pastorale ouderlingen is
het goed om met elkaar te praten over communicatie, wensen
en verlangens. Ook willen we jullie wederom laten delen in de
nieuwe opzet van het pastoraat zoals die uitgerold zal worden
naar de gemeente toe in de komende tijd.
We hopen jullie allen te treffen op 14 februari om 10.00 uur in
De Oase. De bijeenkomst zal duren tot maximaal 12.00 uur.
Zegt het voort…
Namens de werkgroep pastoraat,
Johannes Eichwald en Carina Kapteyn

Om de twee maanden zal er in De Oase ook een viering zijn
op de zondagmiddag. De eerste keer zal dit op zondagmiddag 3 februari zijn, om 17.00 uur, in De Oase. Iedereen is
van harte welkom bij deze middagviering. We willen met
elkaar o.a. verschillende liederen zingen en samen bidden.
Deze eerste viering staat in het teken van het nieuwe begin
dat we samen met elkaar verder vorm willen geven. Iedereen
is van harte welkom om in de vieringen mee te doen, om in
het verdere proces mee te denken en misschien zelfs op
termijn ook een rol in deze vieringen op zich te nemen. Wil je
meer weten? Neem dan contact op met Arie Vooijs of Carina
Kapteyn.

Gezocht: huiskamers en gespreksleiders!

Wat is er op jouw pad gekomen
aan vreugde en verdriet?
Wat heb je meegemaakt op je
werk, in je familie, onderweg door
de wijk of thuis?
Tijdens het Meer-Zicht-Moment luisteren we naar naar elkaars verhalen.
In een moment van gebed en stilte
zoeken wij naar de weg die God ons
wijst in deze verhalen. Soms gaan
we op bezoek bij projecten en activiteiten in de wijk Meerzicht.
Soms nodigen we gasten uit om in onze kerk hun eigen
verhaal te komen vertellen.
Iedereen is elke keer opnieuw van harte welkom!
Even weken op donderdag: ontmoeting en gesprek: 20.0021.30 uur - gebedsmoment: 21.00-21.15 uur
Oneven weken op donderdag (zelf lunch meenemen):
ontmoeting en gesprek: 11.30-13.30 uur - gebedsmoment:
13.00-13.15 uur
Wilt u op de hoogte blijven via e-mail/whatsapp?
Stuur dan een bericht naar scribavandeoase@gmail.com

In de weken van 11 tot en met 22 maart zijn er weer gemeentegesprekken binnen de POR. Ook in onze wijk willen
we weer in huiskamers met elkaar kennismaken en een
thema-gesprek met elkaar voeren. Ook geïnteresseerden die
geen lid zijn van onze gemeente of onze Rooms-Katholieke
broeders en zusters zijn van harte welkom om mee te praten,
hun huiskamer ter beschikking te stellen of het gesprek te leiden. Dit jaar zal dat het thema “Verbinding” zijn. Binnenkort
volgt er meer informatie over deelname.
Om deze gesprekken mogelijk te maken zijn we ten eerste op
zoek naar huiskamers. Een plek waar ongeveer tien mensen
samen met elkaar in gesprek kunnen komen. Het zou fijn zijn
als er vooraf en tijdens het gesprek een kopje koffie/thee voor
de deelnemers is. De gesprekken duren van 10.00-12.00 uur,
van 15.30-17.30 uur of van 20.00-22.00 uur. U kunt dus zelf
een passend moment kiezen.
Ook zoeken we mensen die het leuk vinden om zo’n gesprek
te begeleiden. Om deze gesprekken goed te kunnen begeleiden zal er een voorbereidingsmoment met gespreksleiders
zijn. Dit is gepland op 11 februari om 19.30 uur in de Regenboog. Vervoer van en naar de kerk kan worden geregeld. En
mocht die datum u niet schikken is er eventueel ook de mogelijkheid om individueel te worden bijgepraat.
Mocht u uw huiskamer ter beschikking willen stellen of wilt u
gespreksleider zijn, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan ds. Carina Kapteyn, Johannes Eichwald of Trudy
van Oel? Hartelijk dank!

Uitnodiging feestelijke bijeenkomt 17 februari
Ichtuskerk
Ds. Henriette Nieuwenhuis stopt op Zuid Sumatra
Komende week dinsdag vertrekt Henriette Nieuwenhuis, haar
man Karel en de kinderen naar Nederland.
Zeven jaar heeft zij gewerkt voor de protestantse kerk op Zuid
Sumatra. We hebben over en weer veel voor elkaar betekend.
Wij hebben geld bij elkaar gebracht voor het werk van de kerk
op Zuid Sumatra (Yabima). De doeken links voorin de kerk
herinneren ons aan de band met de gemeente van Bukit Sion.
In 2015 reisden acht mensen uit De Oase en de Ichtuskerk
naar Indonesië. In september 2016, in een viering in De
Oase, waren we getuigen van een tegenbezoek van een
jongerenuitwisseling. Een prachttijd was het! Wij voelen ons
vereerd met de vraag van Kerk in Actie om de terugkomdienst
van Henriette, in Zoetermeer te houden. Deze dienst is op
zondag 17 februari om 10:00 uur in de Ichtuskerk.
Na de dienst is er gelegenheid om Henriette en haar gezin te
groeten en lekker mee te eten (Indonesische maaltijd). U bent
van harte uitgenodigd !!!
Op zondag 17 februari vindt er na de kerkdienst in De Oase
een gemeenteberaad plaats over het bestuurlijk samengaan
met de Pelgrimskerk en de Regenboog. Er is genoeg tijd om
dit mee te maken en daarna naar de Ichtuskerk te gaan, om
Henriette en haar gezin te groeten en mee te eten.
(Marius Cusell, Platform ZWO)

Meer-Zicht-Moment

Inzamelen voor Kerk in Actie.
Voor deze actie worden in De Oase artikelen ingezameld
zoals postzegels, ansichtkaarten, geboortekaartjes, kerstkaarten, buitenlands geld en oud-nederlands geld, zowel
munt- als papier-geld, maar ook oude mobieltjes, cartridges
en toners. Al deze artikelen zijn veel geld waard. Oude kaarten en postzegels krijgen steeds meer waarde doordat er in
dit digitale tijdperk steeds minder wordt verstuurd. De postzegels en alle soorten kaarten worden door vrijwilligers uitgesorteerd en vervolgens via verkoopadressen in Nederland en
bij nationale en internationale beurzen verhandeld.
Ook voor dubbele (gevouwen) kaarten van Unicef, Anton
Pieck, de KNRM, Removos, Marjolijn Bastin, Anne Geddes en
Voor het Kind (hartje achterop) zijn er verkoopadressen.
Postzegels op ansichtkaarten kaarten laten zitten, een kaart
of envelop met zegel en stempel is vaak meer waard dan een
losse zegel. Hebt u nog (toen u vroeger postzegels verzamelde) albums liggen, ook deze zijn welkom.
De totale landelijke opbrengst was (na verkoop van veel
artikelen) vanaf 2013 tot nu al meer dan € 120.000,--.
Ongeveer 75% van deze bedragen kwam uit de verkoop van
postzegels. Hartelijk dank aan allen die het afgelopen jaar er
voor gezorgd hebben dat de tonnen vaak goed gevuld waren,
ook voor het komende jaar rekenen wij weer op al uw giften.
Hoe levert u het in: in de tonnen links naast de voordeur en in
de hal bij de zij-ingang. Ook kunt u mij bellen telefoon
3514719 dan wordt het e.e.a. door mij (Peter Lemmers) bij u
opgehaald.
Coordinator inzameling voor De Oase, Peter Lemmers

Opbrengst collecten 20 januari
1e collecte JOB hulpmaatje
2e collecte Oecumene in de wijk

€ 195,15
€ 140,52
.

Klaverviermaaltijd dinsdag 29 januari
Dinsdag 29 januari serveert de
werkgroep ZWO weer een heerlijk
driegangenmenu. Kom eten en steun
het werk van wees- en 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 € 6,00-8,50. Schrijf u in op de
formulieren in de hal of bel Ria van Dam, tel. 3515107.
Werkgroep ZWO

Vandaag 2de collecte voor JOP

Komende vrijdagavond, 1 februari, gaan in heel Nederland
700 jeugdgroepen met elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag
Young. Sirkelslag Young is een online spel van JOP, Jong
Protestant, waarbij clubs en jeugdgroepen via internet tegen
andere groepen door heel Nederland spelen. Jongeren voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar
voor de hoogste score. Het spel is een laagdrempelige manier
om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en
vervult in gemeenten vaak een missionaire rol.
Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een
groep. Naast Sirkelslag YOUNG, voor jongeren van 12 tot 16
jaar, ontwikkelt JOP ook ieder jaar een kant- en klaar Sirkelslag-programma voor kinderen van 8 tot 12 jaar, Sirkelslag
KIDS en voor de groepen 7 en 8 van de basisschool, Sirkelslag SCHOOL. Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het
mogelijk dat JOP ieder jaar opnieuw Sirkelslag-programma’s
en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd in én
buiten de kerk.

Volgende week 3 februari
1ste collecte voor Bangladesh
In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar
met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en
wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond
onder. Volgende week collecteren we mee om Bengalen
veilig te laten wonen!
Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden
op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp
evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en
bieden direct noodhulp na overstromingen.
In februari wordt sinds 1953 een werelddiaconaatscollecte gehouden als dank voor de wereldwijde hulp bij onze watersnoodramp.

29 januari: Kleur bekennen
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: 19.30 uur (gratis); aanvang maaltijd:
18.30 uur (inloop vanaf 18.00 uur).
Kosten maaltijd: € 5. Informatie en opgave voor de maaltijd:
Flip Bakker, tel. 0624689649.

Samen lezen uit de Bijbel:
Handelingen van de Apostelen
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 geboorteuur 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.

Als de graankorrel sterft….
Licht dat terugkomt
Hoop die niet sterven wil
Vrede die bij ons blijft
Op Palmzondag 14 april 2019 wil
de Pelgrim in samenwerking met
de Pelgrimskerk een uitvoering
van het Oratorium ”Als de Graankorrel sterft” organiseren. Deze
uitvoering zal plaatsvinden in de
Pelgrimskerk, aanvang 19.00 uur.
Het Oratorium ”Als de Graankorrel sterft…..”, geschreven
voor de Veertigdagentijd en Pasen door Marijke de Bruijne is
ontstaan in de oecumenische Pepergasthuisgemeente in
Groningen.
In dit oratorium wordt door middel van lezingen, teksten en
liederen stilgestaan bij de weg die Jezus is gegaan van zijn
roeping tot aan zijn opstanding. Een weg van duisternis naar
het licht; van verdriet naar blijdschap. Een weg die leidt naar
Pasen, het feest waarin we mogen vieren dat de dood niet het
laatste woord heeft.
Het is ruim tien jaar geleden dat het toenmalige koor ’t Singhe
Waert o.l.v. Jan van Vliet dit oratorium in de Pelgrimskerk
heeft uitgevoerd. Die uitvoering heeft op de toen vele
aanwezigen een diepe indruk gemaakt.
Het leek ons een mooie gedachte ons ook met een hernieuwde uitvoering in de Pelgrimskerk op Palmzondag 2019
voor te bereiden op het daarna volgende Paasfeest.
Jan heeft aangeven ook deze keer de muzikale leiding op
zich te willen nemen. Enkele vocale en instrumentale solisten
hebben al toegezegd graag te willen meewerken. Nu nog een
koor.
Jan wil graag een “Zoetermeer breed” koor samenstellen. Lijkt
het je leuk om aan dit prachtige oratorium mee te werken
(muziek/notenkennis is absoluut niet vereist) schroom niet je
op te geven.
Dit kan via de mail (jlrvliet@casema.nl), per telefoon (0793412096) of via De Pelgrim (info@depelgrimzoetermeer.nl of
tel. 06-24975092).
De repetities worden gehouden op de dinsdagavonden vanaf
5 februari 2019 van 19.30 tot 21.30 uur in de Pelgrimskerk.

Meditatie
Dinsdag 5 februari is de eerstvolgende bijeenkomst meditatie.
We beginnen met een inleidende ontspanningsoefening.
Vervolgens gaan we mediteren naar aanleiding van een
beeld. Door goed te kijken naar een beeld, komen er allerlei
associaties bij je op. Wat zegt het jou hier en nu en welke
betekenis geef je eraan.
Plaats: Pelgrimskerk, Aanvang: 13.30 uur,Kosten: 2 euro
Van harte welkom!
Marga Schipper en Joke den Hertog

Kopij kerkblad
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

Mystiek van drie (sterke) vrouwen
Op donderdag 31 januari is de tweede avond in deze cursus.
Clara van Assisi zal dan centraal staan. Zij heeft goed
geweten wat zij wilde toen zij besloot Franciscus na te volgen:
leven volgens evangelische volmaaktheid. Die volmaaktheid
beschouwde zij als een gave. En die totale overgave tekent
ook haar ascese en gebed. Bekering als omvorming van haar
eigen leven en een absolute overgave aan armoede.
Haar hele geestelijk leven verblijft zij in het klooster van San
Damiano.
Aan de hand van haar geschriften zullen we proberen meer te
begrijpen wie en wat Clara was.
De Regenboog, donderdag 31 januari om 20.00 uur (kosten:
€ 4,- voor de hele serie van 3 avonden).

Schilderend mediteren
Net als afgelopen jaar proberen we kunst en geloof samen te
brengen in een workshop. Het belooft een innerlijke ontdekkingstocht te worden voor jezelf als je probeert te luisteren
naar je gevoel. Deze keer staat de liefde centraal.
We gebruiken daarbij teksten uit het Hooglied, het boek van
de liefde. De workshop staat onder leiding van Ellen
Vermeulen en Hans van der Bilt.
Datum en tijd: zaterdag 9 februari om 14.00 uur, in de Wijngaard, Moeder Teresasingel 100. Info en opgave: Hans van
der Bilt, 3612022, hlvdbilt@ziggo.nl
Kosten: € 15,00, incl. koffie/thee en materialen.

Sirkelslag Young vrijdagavond 1 februari
Onze tieners gaan weer de uitdaging aan bij het interactieve
spel: Sirkelslag.
In heel Nederland strijden groepen tieners met en tegen
elkaar. Het thema is dit jaar: Een nieuw begin! Wij doen mee
als Tienertent Oase groep. Iedereen is van harte welkom om
ons te bemoedigen en te ondersteunen.
Voor deze avond hebben we verschillende spullen nodig.
Waaronder lapjes stof.
Heeft u lapjes stof die wij mogen gebruiken? Meld u zich
dan bij mij.
Namens de tieners alvast bedankt!
Gerda Vooijs: gerda.vooijs@gmail.com

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.

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

