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Kerkdienst
Voorganger
Dienstdoend ouderling
Dienstdoend diakenen
Organist
Extra muziek
Lector
Lezingen
Kindernevendienst
Crèche
Kosters
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

aanvang 10.00 uur
ds. Carina Kapteyn
Jaap van den Berg
Grietje Cusell en Suzanne Granneman
Arie Vooijs
Jongerenkoor Praise
Wim de Rooij
1 Korinthiërs 12 : 4-27
groep 1 t/m 8: o.l.v. Trudy Sneller
John Rijksen en Bas Vooijs
Wout van Goeverden
Sietze Hooijenga
Els Rijksen
Ellen en Jan Jonker
1. Diaconie
2. Eredienst en kerkmuziek (PKN)
wit
Vierde zondag van Pasen

zondag 22 april 2018

Lied voor de dienst
Lied 216
Orgelbijdrage
Groet en bemoediging

Koor: ‘Geef ze een kans’ en
‘I believe’
Gebed
Kinderen naar de nevendienst

Koor: ‘Jij was een van ons’
Lezing

Lied 974
Overdenking

Lied 976
Hemelhoog 428
Koor: ‘Ik geloof’
Gebeden

Koor: ‘Wie durft het delen aan?’
Lied 422

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

Bloemengroeten

Kindernevendienst

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mw.
M. Monsengo-Manzoliwa, als meeleven na het overlijden van haar man en naar mw. J. Baartse-de Jong,
ter bemoediging.

De goede herder
Jezus vertelt over zichzelf als
een goede herder. Een herder
die alles voor zijn kudde over
heeft. Zo zorgt Jezus voor
mensen: Hij loopt niet weg voor
dreiging en gevaar, maar blijft bij ze. Met de kinderen
denken we aan de hand van dit verhaal na over trouw
en zorgzaamheid.

Meer zicht op elkaar
Verschillende gemeenteleden zijn onder behandeling,
werken aan herstel of moeten leren leven met blijvende
beperkingen. Soms gaat het goed, zijn bijwerkingen afwezig of beperkt aanwezig en soms zijn de dagen lang,
is de energie beperkt en de pijn hevig. Niet altijd stellen
mensen het op prijs om hier bij name genoemd te
worden. Daarom voor nu een algemene wens aan u
allen om gezien en gekend te worden, door God en
door mensen. Mag zijn Geest met u zijn.

Overleden
Vorige week bereikte ons het bericht dat op 29 maart
2018 de heer J. (Johannes) Visse is overleden in de
leeftijd van 85 jaar. Enige weken geleden was hij nog
verhuisd van Ganzewater 23 naar WZH Oosterheem,
Florence Nightingalelaan 92. Later dit jaar zou hij 60
jaar getrouwd zijn geweest met Mevr. A.C. Visse Lommert. Wij wensen haar, de verdere familie en ieder
die de heer Visse zal missen de troostende nabijheid
van God en mensen toe.

Afwezigheid
In de komende periode ben ik afwezig. Ook voorgangers moeten af en toe ont- en opladen. Dat ga ik in
de komende twee weken samen met het gezin doen.
Daarom mag u in de komende week bij dringend pastorale zaken contact opnemen met ds. Dick Sonneveld
(tot 28 april) en vanaf 28 april met een van de andere
collega’s: ds. Rein Algera, ds Kees Wesdorp, ds Nico
de Lange en ds Evert vd Ham.
Op 7 mei ben ik weer voor u beschikbaar.
Ds. Carina Kapteyn

Bij deze dienst
Vanmorgen kijken we terug op het thema van de huiskamergesprekken “Waar sta jij voor”. Na een kennismakingsronde met verschillende bijbels kwam een lege
pan op tafel. We werden uitgedaagd om daar als het
ware met elkaar ‘smaak en kraak’ aan te geven door
middel van onze eigen unieke antwoorden op vragen
als: Wat is voor jou het meest wezenlijke voor je
geloof? Wat is voor jou het meest wezenlijke voor de
gemeenschap? Wat zou jij daaraan kunnen bijdragen?
Waardoor wordt jij gevoed?
Het leverde interessante gesprekken op waarbij de
veelkleurigheid van onze gemeente duidelijk naar voren
kwam. Een veelkleurigheid die ook al door Paulus in 1
Korinthiers 12 benoemd werd: samen zijn wij lichaam
van Christus. Iedereen hoort erbij.
Na afloop van de dienst is er een gemeenteberaad
waarbij wij u graag “kennen en horen” over de gedachtelijnen die er zijn voor de toekomst van onze wijkgemeente en de toekomst van de POR. Ook hierbij
geldt: iedereen hoort erbij, of iets anders gezegd: ook
uw stem, jouw stem is waardevol, dus blijft u vooral
voor deel 2….en laat vooral van u/je horen….

Kopij weekbericht woensdag 25 april
Volgende week wordt het Weekbericht een dag eerder
gemaakt i.v.m. de meivakantie, daarom de kopij woensdag 25 april inleveren: weekberichtoase@gmail.com

Jarigen 80+ deze week

Jas verwisselt

Op dinsdag 24 april bereikt dhr. H.J. Stel, de leeftijd van
86 jaar.
We feliciteren hem en zijn familie van harte en wensen
hem nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Wil degene die vorige week zondag in De Oase een
verkeerde jas heeft meegenomen contact opnemen
met de koster. Bij voorbaat hartelijk dank.

Opbrengst collecten

De klaverviermaaltijden zijn gewoonlijk op de laatste
dinsdag van de maand om 18:00 in De Oase. De eerstvolgende maaltijd is echter op dinsdag 1 mei (dus niet
aanstaande dinsdag). In de hal van de kerk liggen
intekenlijsten. Met de Klaverviermaaltijd sparen wij voor
weeskinderen in Thailand (Merci International), Studenten in Kenia (SCHiK) en tot de zomervakantie voor
Yabima. Mooie doelen waarvan wij de nieuwtjes vertellen en waarvoor wij bidden.
Werkgroep ZWO

8 april 1e collecte Diaconie
2e collecte Wijkwerk van De Oase
15 april 1e collecte Diaconie
2e collecte Wijkwerk van De Oase

€ 137,70
€ 131,15
€ 114,15
€ 106,95

Collecte Eredienst en Kerkmuziek
Op zondag 22 april is de landelijke collecte bestemd
voor Eredienst en Kerkmuziek.
Veel mensen zĳn op zoek naar spiritualiteit en zingeving, maar vinden dat niet altĳd in de zondagse eredienst. De Protestantse Kerk ondersteunt gemeenten
die zoeken naar nieuwe vormen en andere muziek voor
hun vieringen, door ervaringen te bundelen en mateoudsher een grote rol in de erediensten. De kerk biedt
jongeren de ruimte om hun eigen muziek in de dienst
en in een kindernevendienst te laten horen.
De Protestantse Kerk ondersteunt de pioniersplekken in
Nederland en de Kerk in Rwanda. Geef aan de collecte,
zodat mensen langs nieuwe wegen en in nieuwe vieringen hun geloof kunnen beleven.
De tweede collecte is voor Eredienst en Kerkmuziek.
Diaconie, Grietje Cusell

Kerkbalans 2018
In februari jl. is de eerste (tussen)stand van de toezeggingen van de actie Kerkbalans 2018 bekend gemaakt
en in het kerkblad van april heeft u de tweede (tussen)stand kunnen vernemen. Bij deze volgt thans de voorlopige eindstand per 15 april en die is € 111.381,50.
Een heel mooi resultaat waar we dankbaar voor kunnen
zijn. Allen die dit mogelijk hebben gemaakt (lopers en
gemeenteleden) heel hartelijk dank hiervoor.
Hiermee is ook een eind gekomen aan mijn werkzaamheden als coördinator Kerkbalans van de laatste vijf
jaar. Per 1 mei a.s. zal Henk van Woerden daadwerkelijk het stokje van mij over nemen.
Met hartelijke groet,
Annie van der Zwan (ex)coördinator actie Kerkbalans.

Klaverviermaaltijd op 1 mei

9 mei start een Jobgroup.
Heb je je baan verloren of zit je niet op je
plek? En vind het fijn als iemand met je
meedenkt? Met JobHulpMaatje kom je
verder!
Op 9 mei starten we met een JobGroup.
In een Jobgroup ga je samen met andere werkzoekenden in zeven praktische bijeenkomsten doelgericht aan
de slag met bepaalde thema’s. Deze wekelijkse bijeenkomsten hebben een vaste structuur met een mix van
ontmoeting, inspiratie en samenwerking. Meld je aan!
Liefst zo gauw mogelijk. E-mail info@jhm-zoetermeer.nl
Telefoon 06 4157 2157 Website jhm-zoetermeer.nl. We
zijn elke donderdag in Stadhuis-Forum (bibliotheek) van
14:00 tot 20:00 uur. JobHulpMaatje: Samen werkt het!

Cantatedienst in de Oude Kerk
Vanavond voert het Projectkoor Oude Kerk onder
leiding van Ronald de Jong – samen met solisten en
musici de Bachcantate ‘Du Hirte Israel, höre’ uit.
U bent van harte welkom om deze bijzndere dienst in
de Oude Kerk (Dorpsstraat 59 om 18.30 uur) mee te
beleven!

Kliederkerk
Kliederkerk, een missionaire activiteit, waarin jongeren
en ouderen op een creatieve manier de betekenis van
bijbelverhalen ontdekken. Samen vieren, eten en al
kliederend ontdekken wat geloven in God en het volgen
van Jezus betekent. Veel gezinnen die de weg naar de
kerk vaak niet meer weten te vinden, worden door deze
vorm van kerkzijn aangesproken.
Zaterdag 26 mei in kerkgebouw De Oase met als
thema: Groe(ie)n.
Inloop vanaf 15.30 uur, een korte viering om 17.00 uur
en gezamenlijk eten vanaf 17.30 uur
Voel je vrij om te komen en te gaan wanneer je wilt!

Het Weekbericht verschijnt iedere zondag, geeft informatie over de kerkdienst en kan verder worden aangevuld met
korte mededelingen en activiteiten daaromheen.
Kopij uiterlijk woensdagavond vóór 19.45 uur inleveren via e-mail: weekberichtoase@gmail.com of internetsite:
www.oase-meerzicht.nl

