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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 diaken;collectant
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 Kapteijn
Wim de Rooij
Grietje Cusell ; Suzanne Granneman
Arie Vooijs
Cantorij o.l.v. Liselet van Gent
Coby Velzen
Uit Exodus 17,19,20 en Handelingen 2 – zie kader
Karin van Logtestijn
Ilse en Emi Gerritsma
Cor Meijer en Marius Sneller
Marius Sneller
Annie Huls
Els en John Rijksen
1) KiA: Ethiopië 2) Wijkwerk van De Oase
rood
Pinksteren

Liederen voor de dienst
Lied 672 : 1, 2 en 7
Orgelbijdrage

Psalm 104a
Lied 695
Lied 700 : 1 en 2 Cantorij 3 allen
Liederen door Cantorij
Lied 686
Hemelhoog 237 (kinderlied)
Lied 683
Lied 368h (responsie)
Lied 675 : 1
Lied 687 : 3
Lezingen:
Exodus 17:1-7
Exodus 19:1-6, 16-20
Exodus 20:1-17
Handelingen 2:1-11, 14 en 32-33

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.
Carina Kapteyn en naar mw. E.F. Stolp-Wiersma, zij
bereikte op 16 mei de hoge leeftijd van 93 jaar.

Naar aanleiding van de bloemengroeten
Zoals u wellicht weet, worden de bloemen uit de kerk
zondags weggebracht in een bloempot. We hebben op
het ogenblik een tekort aan rechte potten met een
diameter van 15 tot 20 cm.
Hebt u iets voor ons? Wij zijn u zeer dankbaar.
Namens de bloemencie, Anneke Laarman.

TAAL , de Pinkstercantate geschreven door
Mar van der Veer en Michiel de Zeeuw
De muziek die vandaag door de Cantorij en Arie, Wout
en Elsbeth ten gehore wordt gebracht komt uit de
Pinkstercantate Taal. Ook staat deze muziek te boek
als kerk-musical. Ze zal dan ook anders klinken dan
wat u van ons gewend bent.
Er is in deze muziek vrij met de Nederlandse taal
gespeeld. Zoals u bijvoorbeeld kunt horen in titel van
het eerste lied: “Er was sprake van taal”. Hierin komen
de verschillende stemmen aan het woord. Aanvankelijk
vullen ze elkaar aan, maar al snel ontaardt het in een
wirwar van stemmen die elkaar niet verstaan. U
verstaat het wellicht ook niet!
Het tweede lied: “Ik ben de Heer, uw God”, wordt in vier
talen hetzelfde gezegd. Onmiskenbaar.
“Zo wandelen is ademhalen” is een lied met een aantal
woordspelingen op taal, waarin de weg naar God tot
uitdrukking gebracht wordt.
Het laatste Lied “Brede gebaren” Brengt ons bij God, of
God bij ons. De communicatie wordt verstaanbaar.
Opdat wij horen. Tevens komt het motief uit het begin
weer naar voren, maar nu in de tegenwoordige tijd.: Er
is sprake van taal.

Jarigen 80+ deze week
Morgen 21 mei mw. S.C. Stel-van Staalduinen, zij wordt
80 jaar.
Op dinsdag 22 mei mw. E. Grootveld-van Golverdingen, zij wordt 82 jaar.
Op vrijdag 25 mei mw. M. Tilstra-Pors, zij wordt 89 jaar.
Op zondag 27 mei dhr. P. Ermerins, hij wordt 85 jaar en
op dezelfde datum dhr. J. v.d. Berg, hij wordt 81 jaar.
We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en
wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Pinkstercollecte voor Ethiopië
We gaan een start maken met het project “Op zoek
naar veiligheid”. Dit project voeren we uit samen met
andere kerken in Zoetermeer. Deze Pinksterzondag
houden wij de eerste collecte voor Ethiopië.
De lokale kerk helpt mensen die getroffen zijn door
armoede en oorlog. Vaak met weinig middelen en
ongelofelijke inzet. Hoe overleef je als er negen
maanden geen regen valt? Hoe voorkom je dat de
volgende extreme droogte in Ethiopië weer een ramp
wordt? Kerk in Actie traint de Evangelische kerk in
Ethiopië om mensen beter bestand te maken tegen
rampen. Daarnaast bieden kerken voedselhulp in tijden
van nood. Hiervoor is gebed nodig, medeleven en geld.
Lees meer op: wwww.kerkinactie.nl/ethiopie.
Geeft u ook? Dat kan ook op Diaconie PGZ Oase NL96
RABO 0387 9357 62 o.v.v. Op zoek naar veiligheid.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank namens ZWO!

Opbrengst collecten 13 mei jl.
1e collecte Zending
2e collecte Wijkwerk van De Oase

Project de Roos
€ 124,00
€ 121,10

Wijkkerkenraad 23 mei
Aanstaande woensdag bent u van harte uitgenodigd
om voorafgaand aan de vergadering punten onder
aandacht van de wijkkerkenraad te brengen. U bent
welkom van 19.30 uur tot 20.00 uur in de Oase. Vanuit
het moderamen zijn Jaap van den Berg en ds. Carina
Kapteijn dan aanwezig. De wijkkerkenraadsvergadering
begint om 20.00 uur. Mocht u niet in de gelegenheid
zijn om te komen, dan kunt u uw aandachtspunten ook
telefonisch of via de mail inbrengen bij de leden van
het moderamen.
Els Alebregtse (scribavandeoase@gmail.com)

Kliederkerk 26 mei
Vanaf 15.30 staat de Oase weer open voor jong en oud
om op een creatief, ontdekkend en spelend bezig te zijn
met de bijbel en ons leven. Wat wordt het alweer groen
om ons heen. Groen is in de kerk de kleur die alles te
maken heeft met ontdekken en groeien. Ga jij mee op
ontdekkingstocht in de kerk en erbuiten? Om 17.00 uur
is er een korte viering en daarna schuiven we samen
aan tafel. Kom jij ook? En neem je je vrienden, je opa,
tante of vader mee? Iedereen is van harte welkom.

Rondom de Bijbel: in gesprek met Jacobus
Om de 14 dagen gaat op de maandag om 16.00 uur de
bijbel open en verdiepen we ons 5 keer in het
bijbelboek Jacobus. Cock Kroon schreef hier een mooi
boekje over dat begint met de volgende woorden: “Een
bericht kan soms inslaan als een bom, een boodschap
kan diepe sporen nalaten. De brief van Jacobus zou je
kunnen beschouwen als zo’n ‘bombrief’. Het is een brief
die er niet om liegt….Voor diegene die liever lui is dan
moe, is het lezen van zijn epistel een hachelijke
onderneming.” Wie durft deze hachelijke onderneming
toch aan te gaan? Per keer lezen we een hoofdstuk,
verdiepen ons in de achtergronden en gaan met elkaar
hierover in gesprek. Leest en spreekt u mee?
U bent welkom op de maandagen: 28-5, 11-6, 25-6, 9-7
en 23-7.

In de Oase is de juni maand de maand van het
bezoekproject de Roos. Zo vlak voor de zomer willen
we tijd maken om eenmalig iemand in ons huis te
ontvangen of ergens een bezoekje te brengen. Er staat
daarom op de tafel in de hal een grote glazen pot klaar.
U kunt hierin uw opgevat stoppen om bezoek te
ontvangen en/of op bezoek te gaan. Inschrijfbriefjes
liggen erbij. U kunt zich ook via de mail opgeven, tot 25
mei bij dsmckapteyn@gmail.com , met vermelding “de
Roos” in het onderwerp. Het pastoraal team neemt in
de weken daarna persoonlijk contact met u op over het
verdere verloop.

Ramadan
Afgelopen week is de Ramadan weer begonnen. Van
onze buren uit de Al Qibla moskee hebben we
begrepen, dat ze dit jaar tot hun spijt geen kans zien
om een Iftar maaltijd te organiseren samen met de
Oase. Volgend jaar beter. We wensen onze buren een
gezegende vastentijd toe.

Kapelviering
Volgende week, 27 mei, is er kapelviering in de
Regenboog. Het is de laatste van dit seizoen. Thema
is: 'Welkom thuis'.
Hoe is het om je welkom te voelen, te weten dat je een
thuis hebt. Een plaats waar je gezien en gehoord wordt,
waar je mag ‘zijn’.
In de viering is er de heilige chaos, met verschillende
vormen van gebed: lichtje aansteken, voorbeden
opschrijven, een zegen ontvangen, luisteren naar
muziek en kijken naar de geprojecteerde beelden. Er is
ook een doe-moment. Vanzelfsprekend bent u vrij om
te kiezen.
Daarna komen we weer samen voor een eenvoudige
avondmaalsviering.
De viering begint om 17.00 uur. Hartelijk welkom.
Marga Schipper

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 bij Jan Koster, Beijerland 14, 2716 CM Zoetermeer,
Tel. 321 42 26 of via e-mail: weekberichtoase@gmail.com of internetsite: www.oase-meerzicht.nl

