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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
10-r-dienst
Kindernevendienst
Crèche
Kosters
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

aanvang 10.00 uur
ds. Egbert Egberts, Nijkerk
Eveline van Velzen
Wout van Goeverden en Trudy Kamminga
Arie Vooijs
Gerard Kok
Exodus 19 : 1-11 en Johannes 14 : 15-21
Coby Velzen en Wim Vooijs
groep 1 t/m 8: o.l.v. Carolien Lammers
Els Rijksen en Ilona v.d. Zwan
Taco Slagter en Micha van Velzen
Micha van Velzen
Suze Mesman
Ellen en Jan Jonker
1. Zending
2. Wijkwerk van De Oase
Wit
7e zondag van Pasen

Liederen voor de dienst
Lied Psalm 97 : 1 en 6
Orgelbijdrage
Lied 765 : 1, 2 en 3
Lied 765 : 4, 5 en 6
Psalm 119 : 1
Lied 663 : 1 en 2
Lied 666 : 1 en 2
Hemelhoog 54 (kinderlied)
Hemelhoog 523 : 1 en 3
Lied 680 : 1, 2 en 5

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

Bloemengroeten

Tienerdienst

De bloemen gaan als groet en felicitatie van de
gemeente naar de familie Van Eeden-Beije, zij waren
op 8 mei 45 jaar gehuwd en de familie Peters-van
Biezen, waren op 8 mei 60 jaar getrouwd.

Vandaag is er Tienerdienst door Willem Vooijs en Coby
Velzen

Jarigen 80+ deze week
Op woensdag 16 mei zijn mw. A.C. Visse-Lommert, en
mw. E.F. Stolp-Wiersma, jarig, mw. Visse wordt 87 jaar
en mw. Stolp bereikt de hoge leeftijd van 93 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

€ 90,50
€ 85,06

In de kindernevendienst – Genesis 9:8-17
Dat beloof ik
Noach en de dieren
zijn de ark uit
gegaan; de aarde is
weer droog. Dan
doet
God
een
belofte aan Noach:
Nooit meer zal het zo erg zijn op de aarde. De
regenboog is hiervan het teken. Met de kinderen
denken we deze week na over beloftes.

1ste collecte voor de Zending;
voor de kleine kerken in Bangladesh
In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot
de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh
church care program ondersteunt de Baptist Church of
Mymensingh, partner van Kerk in Actie, hen op allerlei
manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers,
alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs voor
volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen.
Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld
naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra
geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden.
Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt
om trainingen te volgen zoals groente verbouwen of
een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het
gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de
armoedegrens. Graag uw aandacht voor deze collecte,
die door Kerk In Actie is ingezet als Pinkstercollecte.

Nieuw Meerjarenproject Ethiopië
Volgende week, met Pinksteren, starten wij met ons
nieuwe meerjarenproject van Kerk in Actie voor
Ethiopië. In dit land is het klimaat grillig en mislukken
vaak de oogsten. Kerk in Actie traint de Evangelische
Kerk in Ethiopië om mensen beter bestand te maken
tegen rampen. Daarnaast bieden de kerken
voedselhulp in tijden van nood. Wij gaan ons de
komende tijd verdiepen in die situaties en willen helpen.
(Wijkraad Diaconie en Werkgroep ZWO)

Meditatie en gebed
U bent welkom bij de Tijd van meditatie en gebed, op
dinsdag 15 mei in de Pelgrimskerk. We starten om
19.45 uur. De meditatie geschiedt door middel van de
vierslag Lezing, Overweging, Gebed en Beschouwing.
Eerst wordt een bijbelgedeelte voorgelezen. Hierna
staat u stil bij de woorden of zinnen die u raken.
Vervolgens gaat u overwegen wat deze woorden of
zinnen bij u oproepen. Dit werkt u in stil gebed en
beschouwing verder uit. Na de meditatie is er
gelegenheid om iets te delen met de rest. Vervolgens is
er een tijd van voorbeden voor nood in de wereld en in
onze omgeving. Na afloop is er gelegenheid om elkaar
te ontmoeten en een kop koffie/thee te drinken.
(Piet Boudeling T 06-53642021; E info@boudeling.nl)

De Bovenkamer – een initiatief van De Pelgrim
Vind jij het belangrijk om
samen met anderen te
zoeken naar stilte en
bezinning? Donderdag 17
mei ben je welkom in de
bovenruimte van de
Pelgrimskerk. Er is
wekelijks een eenvoudige
viering met stilte, een
psalm, een bijbelgedeelte,
meditatie, zang en gebed
Data: iedere donderdag tot en met 12 juli.
Tijd: 12.00 – ca 12.30 uur (kerk open: 11.30 uur)
Info: Joke Westerhof, 079-3169379,
Email: tomenjoke.westerhof@planet.nl

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. (Piet Boudeling T 06-53642021; E info@boudeling.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

