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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
Extra muziek
Lector
Lezingen
Kindernevendienst
Crèche
Koster
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

aanvang 10.30 uur, Oecum. Viering
ds. Carina Kapteyn en Nico Andriessen
Sjaak Jansen
Mary Lemmers en Petra Roosma
Arjan Vlek
Genesarethkoor
Wim de Rooij
Exodus 3 : 1-6 en Johannes 3 : 1-16
groep 1 t/m 8: o.l.v. Gerda Vooijs
John Rijksen en Tirsa van Velzen
Marius Cusell
Bas Vooijs
Els Rijksen
Coby Lagas en Wil Ros
INLIA
2. Wijkwerk van De Oase
groen
Trinitatis

Liederen voor de dienst
Lied 686 : 1, 2 en 3 (GvL 419)
Koor: Kyrie en Gloria van Gounod
Lied GvL 619 : 1, 6, 12 en 13
Psalm 8c (GvL 8)
Lied 338d (koor en gemeente)
Lied 339a (koor en gemeente)
Lied GvL 421 : 1 en 3 (Gez. 487)
Hemelhoog 1 (kinderlied)
Lied 704 (GvL 415)
Koor: ‘More love to Thee’
Lied GvL 531

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

Bloemengroeten

Kindernevendienst:– Johannes 3:1-16

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mw.
A. van Wijk-van Kralingen, zij kwam uit het ziekenhuis
en als dank voor hun werkzaamheden in onze
wijkgemeente naar de familie Vooijs.

Begrijp jij het ?????
In het verhaal van deze week komt de Farizeeër
Nikodemus naar Jezus toe. Hij zegt: ‘Wij weten dat u
een leraar bent die van God gekomen is…’ Nikodemus
is verder vooral benieuwd naar wat hij nog niet weet en
niet begrijpt. En Jezus legt uit, als een joodse rabbi.

Opbrengst collecten 27 mei
e

1 collecte
e
2 collecte

Etiopië
Kerk

257,10
152,75

Jarigen 80+ deze week
Vandaag zondag 27 mei dhr. P. Ermerins, hij wordt 85
jaar
en 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.

Meer zicht op elkaar…
Mw. Baartse, is herstellende van een longontsteking.
Gelukkig voelt zij zich alweer wat beter, maar zal het
nog even rustig aan moeten doen. Dat zelfde geldt voor
mevrouw van Wijk-van Kralingen. Zij verbleef na een
operatie enige tijd in het zorghotel, maar is nu gelukkig
weer thuis.
We wensen beide dames een goed herstel toe en denken aan diegene in onze wijk die eveneens herstellend
zijn, ongeneeslijk ziek zijn, te maken hebben met blijvende ongemakken of in rouw zijn. Er zijn soms veel
zorgen in een mensenleven. Gelukkig hoeven wij het
niet alleen te dragen. God biedt aan om de zorgen en
verdriet mee te dragen. Hopelijk mag u dat ook ervaren
in uw leven.

Bericht van de POR.
In de gemeenteberaden van 15 april (Pelgrimskerk) en
22 april (Oase, Regenboog) hebben wij u als
gemeenten willen kennen en horen over de toekomst
van onze kerk. Zowel de veelkleurigheid van onze
geloofsbeleving als het voornemen om de stap naar
een fusie verder uit te werken is besproken.
Als
voorbereidingsgroep
hebben
wij
de
gemeenteberaden als constructief en betrokken
ervaren. Wat fijn dat zovelen ook aanwezig waren. We
hebben de opbrengsten van deze beraden op 7 mei jl.
besproken en ontdekt dat beide aspecten van het
gesprek met u stof tot napraten dan wel nadere
invulling vereisen. En dat gaan we dan ook doen!
Voorstel is, in overleg met de drie kerkenraden, een
stuurgroep POR op te richten.
De stuurgroep voert de regie zowel over de uitwerking
van de fusie als over de geloofsverdieping. Rekening
houdend
met
de
dynamiek
in
de
drie
geloofsgemeenschappen – waarbij de één vooral bezig
is met hoe gaat de fusie eruit zien en de ander vooral
met de genoemde geloofsbelevingen aan de slag is,
komen wij tot de volgende stappen:
1- We gaan op 27 juni a.s. binnen het BM POR overleg
zowel de POR samenwerking
evalueren als de
vitaliteitsscan van de drie wijken te bespreken. Een
plan van aanpak tot 1 januari 2019 wordt opgesteld.

2- Binnen elke geloofsgemeenschap gaan we in de
maand juni ’t geloofsgesprek vervolgen met als thema
“de praktijk in een kleurrijke gemeente’. De pastores
nemen hierbij gezamenlijk het voortouw. U bent van
harte welkom:
Pelgrimskerk gemeente op 14 juni vanaf 14.00 uur,
Oase gemeente op 5 en 21 juni (20.00 uur)
Regenboog gemeente op 11 en 28 juni (20.00 uur)
Hebt u vragen, stel ze aan ons!
Met vriendelijke groet, namens de voorbereidingsgroep,
Douwe Klaucke (Pelgrimskerk), Jaap van den Berg
(Oase), Sofie van der Linden (Regenboog)

1e collecte voor INLIA- dakloze vreemdelingen
INLIA voorziet, samen met vrijwilligers uit honderden
kerken,
maatschappelijke
organisaties
en
gemeentebesturen, dakloze vreemdelingen van hulp.
De gevolgen van het asielbeleid in Nederland zijn voor
bepaalde groepen asielzoekers schrijnend. Vooral voor
asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, maar niet terug
kunnen naar hun land van herkomst. Zij komen op
straat te staan, zonder enige vorm van overheidssteun.
Stichting INLIA biedt hulp aan (individuele) asielzoekers
en ondersteunt en adviseert kerken hoe zij deze
mensen hulp kunnen bieden.
BBB (bad-brood-Bed) opvang, juridische en
maatschappelijke steun
Alleen al in de stad Groningen (200.000 inwoners) geeft
INLIA aan ruim 300 vreemdelingen Bed-Bad-Brood opvang. INLIA werkt daarbij samen met de vreemdeling
aan een toekomstperspectief. INLIA heeft o.a. daarvoor
juridische, maatschappelijke en perspectief spreekuren.
Ook worden er diverse activiteiten in de Bed-Bad-Brood
opvang georganiseerd zoals taalcursussen en naai -en
handwerkcursussen. Graag uw aandacht voor de
collecte. zie ook http://www.inlia.nl/nl.
(wijkraad diaconie)

Bijbelkring Jacobus
U kon er vorige week al over lezen: we starten
maandag 28 mei om 16.00 uur met het gezamenlijk
lezen en bespreken van het bijbelboek Jacobus. Om de
14 dagen bent u welkom in de Oase.

Klaverviermaaltijd a.s.
dinsdag
A.s. dinsdagavond 29 mei
van 18.00-19.30 is er weer
de maandelijkse
Klaverviermaaltijd ten
behoeve van de drie
diaconale doelen.
U kunt zich via de intekenlijst in de hal van de kerkzaal
opgeven of via Ria van Dam, tel. 3515107.

Kapelviering
Vanmiddag 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

Bezoekproject de Roos
Vandaag is uw laatste kans om uw gegevens achter te
laten in de glazen pot in de hal om aan t geven of u
graag eenmalig bezoek wilt ontvangen en/of wilt
brengen. In de maand juni, de rozenmaand, willen we
zo wat extra omzien naar hen die dat nodig hebben. U
kunt zich tot en met maandag ook nog opgeven via de
mail: dsmckapteyn@gmail.com. Ook onze katholieke
broeders en zusters zijn van harte uitgenodigd om
hieraan mee te doen.

Bedankt
De afgelopen maanden waren voor ons heel moeilijk
met de opname en behandelingen voor Henk. En we
hebben ook nog wat te wachten. Maar wij mochten ook
dankbaar ons 60-jarig huwelijk beleven. Wij willen
graag iedereen hartelijk bedanken voor alle meeleven
in de afgelopen tijd, voor de kaarten en de bloemen bij
ons huwelijksjubileum.
Jopie en Henk Noordijk

Vakantietas voor Kinderen in armoede. Help
mee!
Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in
armoede. Dit betekent dat ze zonder ontbijt naar school
gaan, in de winter met zomerkleding rondlopen, of
vaker ziek zijn. Kinderen in armoede ervaren vaak
pesterijen en stress vanwege ruzies thuis over geld of
vanwege angst uit huis gezet te worden.
Opgroeien in armoede betekent niet mee kunnen doen:
niet mee op schoolreisje, je verjaardag niet vieren.
Maar ook heeft het effect op de lange termijn: kinderen
in armoede komen vaak minder goed mee op school
door de problemen thuis. Zij kunnen hun talenten niet
ten volle ontwikkelen. Dit zou niet mogen voorkomen.
Laat kinderen kind kunnen zijn en volledig mee kunnen
doen. Vele instanties in Nederland doen hier iets aan.
Wat doen de kerken?
Met deze vraag is de Diaconie aan de slag gegaan.
Graag zouden wij als diaconie vakantietassen vullen
voor die kinderen die in deze gezinnen wonen en niet
op vakantie gaan. Vanaf volgende week liggen er
verlanglijstjes in de kerk om deze tassen te kunnen
vullen. Mocht u een gezin weten wat ook deze
ondersteuning kan gebruiken laat het weten aan
Grietje Cusell, T 06 38 10 42 57,
E diaconievandeoase@gmail.com

De Bovenkamer – een
initiatief van De Pelgrim
Vind jij het belangrijk om
samen met anderen te zoeken
naar stilte en bezinning?
Donderdag 31 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, E:
tomenjoke.westerhof@planet.nl

