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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
Lector
Lezingen
Kindernevendienst
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Bloemenschikken
Kosters
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

aanvang 10.00 uur
ds. Richard Klijnsma, Pijnacker
Jaap van den Berg
Mary Lemmers, Riet Klom
Jaap van der Giessen
Johannes Eichwald
Genesis 32: 23-32
groep 1 t/m 8: o.l.v. Trudy Sneller
Els Rijksen
Roelie Leideman en Jannie Lukaart
Wout van Goeverden
Deborah de Korte
Pertra Roosma
Coby Lagas, Adri de Mos
1. Diaconie
2. Cathegese en Educatie
groen
e
5 zondag na Epifanie

Liederen voor de dienst
Lied 538 : 1 en 4
Orgelbijdrage
~
Lied 283 : 1, 2 en 5
Lied 791 : 1, 2, 3, 4 en 6
Lied 221 : 1 en 2
Lied 1010 : 1, 2 en 3
Lied 326 : 1, 2, 3 en 4
Hemelhoog 299
Lied 1005
Lied 362 : 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 Van Ravenswaay-Hol, zij waren op 4 februari
55 jaar getrouwd en naar mw. A.P. v.d. Waals-Koning,
zij is vandaag jarig en en bereikt de hoge leeftijd van 95
jaar.

Opbrengst collecten
1e collecte Werelddiaconaat (o.a.Bangladesh) € 207,40
2e collecte Wijkwerk van De Oase
€ 104,20
Avonddienst (17:00 uur) “De Pegrim”
€ 26,65

Kindernevendienst
Wat is je plaats?
Koning Ahasveros vraagt
aan Haman wat je moet
doen om iemand eer te
bewijzen. Haman denkt
dat het over hem gaat en
bedenkt de mooiste manieren. Alleen blijkt dat de
koning Mordechai bedoelt. En Haman mag het
uitvoeren… (Ester 5:1 - 6:11)

Vandaag Boekentafel
Vandaag is er weer een boekentafel. Kom even kijken.
Er zijn nieuwe uitgaven op theologisch gebied. Boekjes
voor bezinning voor de Veertigdagentijd, geschenkboekjes enz. Wilt u een boek bestellen, dan verzorgen
we dat. (Trudy Kamminga tel 321 40 76)

17 februari 2019: Gemeenteberaad in de drie
POR-kerken
Op zondag 17 februari a.s. zal in de drie verschillende
POR-wijkgemeenten
(Pelgrimskerk,
Oase
en
Regenboog) het rapport “Samen Drie” worden
gepresenteerd en besproken. Dat zal gebeuren direct
na de kerkdiensten. Het rapport gaat over een
bestuurlijk samengaan van de drie wijkgemeenten. U
kunt het rapport, inclusief een samenvatting daarvan,
vanaf 1 februari opvragen bij de scriba. Het e-mailadres
van
de
scriba
van
De
Oase
is:
scribavandeoase@gmail.com. U krijgt het rapport dan
over de e-mail toegestuurd.
Het rapport zal ook op de websites van de drie
wijkgemeenten downloadbaar zijn.
Jaap van den Berg (voorzitter wijkkerkenraad)

Kapelviering
Vanmiddag om 17.00 uur is er weer een kapelviering in
de Regenboog. Het thema is: Het leven vieren. We
lezen een deel uit het verhaal van Ester en zullen
ontdekken wat het Poeriemfeest inhoudt, ook voor ons
in onze tijd. Het is het feest van de omkering van het
Lot, van rouw dat feestvreugde wordt. Na een
gezamenlijk begin van de viering, gaan we uit elkaar
om te bidden en stil te zijn. Daarna komen we terug in
de kring om te delen onze ervaringen en brood en
druivensap. Het zijn altijd bijzondere vieringen, waar
ieder iets kan vinden wat aanspreekt. De vieringen
worden voorbereid en uitgevoerd door Barbara, Wil,
Margot,
Dick
en
Marga.
Hartelijk
welkom!

Volgende week Tienerdienst
17 februari is er weer tienerdienst. Gerda zal deze
leiden. Thema: Macht en vrijheid. We kijken vanuit het
Bijbelboek ‘Esther’ naar macht, machtsmisbruik, macht
zonder vrijheid of vrijheid door macht…….. Tot zondag,

afsluiting van de themadag van de Pelgrim onder de
naam “Alles is liefde”.Zie hierboven.Een dag met, onder
meer, meditatieve momenten, gezamenlijke maaltijden,
creatief bezig zijn en praten met elkaar. Meer informatie
over deze dag op: www.depelgrimzoetermeer.nl

Volgende week collecte voor Ethiopië project

Happinez en Bijbelverhalen in ‘Rebible’

Kerk in Actie traint en coacht kerkelijke partners in
Ethiopië. Zij maken mensen beter bestand tegen deze
rampen. Boeren en herders leren wateropslagplaatsen
herstellen en ondergrondse waterputten aanleggen.
Boeren en boerinnen leren gewassen verbouwen die
tegen droogte bestand zijn. De situatie in Ethiopië is
bijzonder schrijnend en levensbedreigend voor
miljoenen mensen. In POR-verband sparen wij continue
voor Ethiopie. In november was een informatieavond
over “Leren leven met weinig water in Ethiopië”.

17-2 Terugkeerdienst Henriette Nieuwenhuis
Ds. Henriette Nieuwenhuis is met haar gezin
teruggekeerd naar Nederland. Volgende week gaat zij
met ds. Rein Algera voor in haar terugkeerdienst in de
Ichtuskerk. Aanvang 10:00uur. Na de dienst kunt u haar
groeten en lekker mee eten (tot 13:30 uur). We hebben
lang voor haar werk en Yabima gespaard en er is een
relatie opgebouwd die bijzondere momenten kent o.a.
met de gemeente Bukit Sion, De doeken voorin in onze
kerk getuigen hiervan. We denken met genoegen terug
aan deze bijzondere periode met Z.Sumatra.

13 februari: Kleur bekennen
Verdiepend geloofsgesprek met christenen uit de
verschillende Zoetermeerse kerken.
Thema: Christenen en Christus - wie is Christus voor
ons? Met ds. Dick Sonneveld (PG Regenboog) en dr.
Bertus Fortuijn (PG Oosterkerk).
Woensdag 13 februari, kerkgebouw Oosterkerk,
Oosterheemplein 320, 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

14 februari – Pelgrimdag
‘Alles is Liefde!’
We beginnen vroeg met een
moment van bezinning, drinken en
eten met elkaar, wandelen, koken,
steken de handen uit de mouwen,
vieren, zijn creatief bezig, luisteren
naar muziek, praten met elkaar en dat alles in het
thema ‘Alles is Liefde! Je kan er de hele dag bij zijn,
maar een deel van de dag aanschuiven kan ook. Zie de
flyers in de hal van dit kerkgebouw of kijk op
www.depelgrimzoetermeer.nl Waar: in en rond de
Pelgrimskerk Kosten: naar draagkracht
Aanmelding: info@depelgrimzoetermeer.nl

Lezen met het hart
U bent van harte welkom bij “Lezen met het hart”, op
donderdag 14 februari om 19.45 uur, in de
Pelgrimskerk. Deze keer vormt “Lezen met het hart” de

Het boek ‘Rebible’ van Inez van Oord gaat in op
vergeten Bijbelverhalen. Inez van Oord, voormalig
hoofdredacteur van het blad ‘Happinez’, heeft veel
kennis
van
allerlei
levensbeschouwingen
en
godsdiensten. Zij merkte dat zij jarenlang weinig
aandacht had besteed aan de Bijbel. Daarom ging zij
samen met haar broer – theoloog Jos van Oord Bijbelverhalen opnieuw lezen.
Op woensdag 20 februari willen wij ingaan op ‘Rebible’
met wie dit boeiende boek al las of wil gaan lezen. Er is
volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.
Datum: woensdag 20 februari a.s. 20.00 – 22.00 uur;
vanaf 19.45 uur: inloop met koffie/thee. Plaats:
Bovenruimte Pelgrimskerk Informatie en aanmelden:
Joke
Westerhof,
tomenjoke.westerhof@planet.nl
3169379, of Reinier Laman Trip, 06 147 506 91,
Kosten: € 2,00 incl. koffie of thee

World Servants Stamppotbuffet en Paasactie
Na het succes van het stamppotbuffet op 27 januari,
organiseren wij op zondag 10 maart wederom een
stamppotbuffet. Inloop is om 17:30 en om 18:00 gaan
we aan tafel. Kosten bedragen €12,50 p.p. inclusief een
drankje, een toetje en koffie/thee. Aanmelden kan bij
een
van
de
deelnemers,
door
te
mailen
naar world.servants.zoetermeer@gmail.com of
door
aan te melden via de link https://www.worldservants.nl
/actieplatform/actie/16368.
Verder is de paasactie weer terug en kunnen er weer
verschillende producten besteld worden: paas- en
suikerbrood, paaskoekjes paaseitjes, amandelstaaf en
paaschocolade. Natuurlijk kan ook gekozen worden
voor een pakket bestaande uit paas- en suikerbrood,
paaseitjes en paaskoekjes. Bestellingen lopen via de
deelnemers en via de link https://www.worldservants.nl/
actieplatform/actie/16369

Kerk in Zoetermeer-krant: ‘Muziek in de kerk’
In het februarinummer van ‘Kerk in Zoetermeer’ zet
muziek de toon. In interviews komen musici uit De
Oase, de Oosterkerk en De Regenboog aan het woord,
andere artikelen gaan in op het waarom van
kerkgebouw, eredienst en liturgie of doen verslag van
bijzondere vieringen en bijeenkomsten.
U vindt er alle kerkdiensten en vormings- en
toerustingsactiviteiten, een variatie aan missionaire
buurtprogramma’s, afgewisseld met interessante
rubrieken, tekening, bijbelleesrooster en culturele
agenda.
Ontvangt u ‘Kerk in Zoetermeer’ nog niet? Wilt u een
extra nummer voor uw buren, vrienden of kennissen?
Mail naar info@kerkinzoetermeer.nl of bel
T (079) 3 522 519. Dan zorgen we daar graag voor!
Namens de redactie, Marieke van der Giessen-van
Velzen. Website www.kerkinzoetermeer.nl

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

