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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. G. van Reeuwijk uit Alkmaar
Wim de Rooij
Hilde Maassen en Wilma Wijers-Bruins
Arie Vooijs
Johannes Eichwald
Jesaja 45: 15-19; Openbaring 21: 10 en 19-27;
Johannes 15: 9-17
groep 1 t/m 8: o.l.v. Marcia Uiterdijk
Ilona van der Zwan
Peter van den Broek en Willem Vooijs
Marius Cusell
Barbara van Mil
Margriet van Strijen en Annelies Bood
1. Diaconie
2. Misionair werk PKN
wit
6e zondag van Pasen

Liturgie A
Lied voor de dienst
Lied 116 : 1, 6 en 8
Orgelbijdrage
Lied 289 : 1
Lied 289 : 2, 3
Lied 675 : 1
Lied 675 : 2
Acclamatie
Lied 608
Hemelhoog 55 : 3 en 4
(kinderlied)
Lied 340b (geloofsbelijdend)
Lied 919

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 de
familie Koster, Beyerland 14, als dank voor al het werk
dat zij voor de kerk doen en naar mw. Te Linde,
Collinsland 20, ter bemoediging.

Jarigen 80+ deze week
Morgen 7 mei is dhr. G.J. Leideman, Waterland 20,
2716 AB, jarig hij wordt 84 jaar.
Op donderdag 10 mei dhr. A.J. Granneman,
Belvédèrebos 159, 2715 VJ, hij wordt 81 jaar.
Op zaterdag 12 mei dhr. J.H. Scheffer, Quirinegang 19,
2719 CE, hij wordt 86 jaar.
We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en
wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

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

€ 175,60
€ 161,60

Geluidsproblemen
De afgelopen tijd hebben gemeenteleden die via
internet onze kerkdiensten willen beluisteren, helaas
moeten merken dat de geluidskwaliteit te wensen over
laat. Tot onze spijt hebben we hier zelf nog geen
oplossing voor kunnen vinden. Daarom zullen we in
ieder geval professionele hulp van buiten er bij gaan
halen. Om ervoor te zorgen dat de geluidskwaliteit via
internet en in de zaal weer van voldoende kwaliteit zijn
hebben we deze week ook een projectgroep
ingesteld. Jan Jonker hebben we bereid gevonden als
kwartiermaker van deze groep op te gaan treden.

Wie zijn of haar bijdrage wil leveren aan een betere
geluidskwaliteit kan zich bij hem of mij melden.
Jaap van den Berg (voorzittervandeoase@gmail.com)

Samak-Samen Actief
Dinsdag 8 mei om 14.00 uur komen wij bij elkaar in de
Oase.
Anneke Laarman.

Voorbedenbrief mei
“Dat is de rijkdom van voorbede doen: door voor elkaar
te bidden, mogen we een ander tot zegen zijn en mag
je ervaren dat geloofsgenoten je biddend omringen”,
staat in het voorwoord van deze maand. U kunt van de
tafel in de hal een exemplaar van de voorbedenbrief
voor mei meenemen.

Dubbelconcert ‘Rijk aan fantasie’
Op zaterdagmiddag 12 mei concerteren Jos van der
Kooy en Iddo van der Giessen om 15.00 uur in de
Goede Herderkerk in Rotterdam Schiebroek
(Kastanjeplein 28). Iddo is daar vorig jaar benoemd tot
cantor en organist, zijn docent Jos van der Kooy heeft
de kerk gebouwd zien worden en keert terug naar de
stad van zijn jeugd. Meester en leerling verzorgen een
afwisselend dubbelconcert, getiteld ‘Rijk aan fantasie’,
met muziek van onder andere Bach, Guilmant, Jan
Zwart en Widor. De verrichtingen achter de klavieren
zijn te volgen via een beamerscherm. De toegang is
vrij, na afloop is er een collecte. Welkom!

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

