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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
Crèche
Kosters
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

Aanvang 10.00 uur
Ds. Ari van Buuren
Sjaak Jansen
Petra Roosma
Jaap van der Giessen
Coby Velzen
Deuteronomium 4:32-40, Johannes 15:1-8
Groep 1 t/m 8: o.l.v. Trudy Sneller
Els Rijksen en Larissa v.d.Zwan
Cor Meijer en Marius Sneller
Marius Sneller
Riet Haye
Beppie Bruin en Adri de Mos
1. Diaconie
2. Wijkwerk van De Oase
Wit
5e zondag van Pasen

Liederen voor de dienst
Lied 970 : 2, 3 en 5
Orgelbijdrage
Psalm 98 : 3 en 4
Lied 645
Lied 655
Acclamatie
Lied 653 : 1 en 5
Hemelhoog 55 : 1 en 2
(kinderlied)
Lied 817 (geloofsbelijdend)
Lied 423

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:
ds Ari van Buuren, en ter bemoediging naar
dhr. J. Spaans.

Overlijden
Vorige week bereikte ons het bericht dat mevr. Henny
Schikker-van der Meulen is overleden op 16 april 2018
in de leeftijd van 77 jaar. Zij woonde in Meerzicht,
Zoetermeer. Sinds mei 2010 was zij weduwe.
Afgelopen vrijdag is zij begraven, na een uitvaartdienst
die werd geleid door ds. Rein Algera. Mevr. Schikker
heeft jaren als vrijwilligster in de Albrandswaard
gewerkt. De kerk bezoeken deed ze de laatste jaren
niet, maar ze leefde wel mee door intensief het
kerkblad te lezen. Wij wensen haar kinderen en
kleinkinderen en ieder die mevr. Schikker zal missen de
troostende nabijheid van God en mensen toe.

Jarigen 80+ deze week
Op dinsdag 1 mei mw. M.H. de Jong-Koopman, zij
wordt 85 jaar.
Op woensdag 2 mei mw. P.A. Uitenbogaard-Kramer,
zij wordt 85 jaar.
We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en
wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Ds. Jaap van den Akker
De gemeente van de Christus Triumfatorkerk in Den
Haag heeft een beroep uitgebracht op ds. Jaap van den
Akker, predikant van wijkgemeente Noord. Dat beroep
heeft hij aangenomen.
Tot aan de grote vakantie is hij nog actief in zijn eigen
wijk.
Aan het begin van het nieuwe seizoen vangt hij zijn
werk in Den Haag aan.

Wij wensen hem geluk en sterkte met deze verandering
van werkgebied en wijkgemeente Noord wijsheid bij de
vervulling van de vacature. Jaap van den Akker heeft
14,5 jaar in Zoetermeer gewerkt.
Namens De Oase, Jaap van den Berg, voorzitter

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

€ 130.30
€ 137,45

In de kindernevendienst: Genesis 6:5-22
Verbonden
Vandaag gaat het over Noach,
een mens die leeft in
verbondenheid met God. Hij is
een rechtschapen man die een
voorbeeldig leven leidt. Dat is de
basis waarmee God verder wil. Hij vraagt Noach om
een ark te bouwen waarin het goede leven zal worden
bewaard.

Klaverviermaaltijd op 1 mei
A.s. dinsdag 1 mei organiseert de
werkgroep ZWO weer een
heerlijke driegangenmaaltijd ten
bate van de goede doelen, t.w.:
weeskinderen in Thailand,
onderwijs in Kenia en steun voor
de boeren in Indonesië,
Kom eten op 1 mei en steun deze doelen.
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.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen bij
de projecten en doen voorbeden.
Werkgroep ZWO

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!

De Bovenkamer – een initiatief van De Pelgrim
Vind jij het belangrijk om samen
met anderen te zoeken naar stilte
en bezinning? Is ook voor jou het
Ochtendgebed te vroeg?
Kom dan in De Bovenkamer!
Ook donderdag 3 mei is de
bovenruimte van de Pelgrimskerk
daarvoor de plek.
Er is wekelijks een eenvoudige viering met stilte, een
psalm, een bijbelgedeelte, meditatie, zang en gebed
Data: iedere donderdag tot en met 28 juni (m.u.v.
10 mei – Hemelvaartsdag).
Tijd: 12.00 – ca 12.30 uur (kerk open: 11.30 uur)
Plaats: De Pelgrim in de Pelgrimskerk
Info: Joke Westerhof, 079-3169379,
tomenjoke.westerhof@planet.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

