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Predikant ds. Carina Kapteyn, tel. 3478533, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com

zondag 10 juni 2018

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
Bijzonderheden
Voorganger
Dienstdoend ouderling
Dienstdoend diakenen
Organist
Extra muziek
Lector
Lezingen
10-r-dienst
Kindernevendienst
Crèche
Koster
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

aanvang 10.00 uur
viering Maaltijd van de Heer
ds. Carina Kapteyn
Els Alebregtse
Riet Klom en Trudy Kamminga
en anderen die assisteren tijdens de
Maaltijd van de Heer
Arie Vooijs
Cantorij o.l.v. Liselet van Gent
Coby Velzen
Job 2 : 1-13
Sportdienst in gymzaal naast De Oase
groep 1 t/m 8: o.l.v. Marcia Uiterdijk
Ilona en Miranda v.d. Zwan
Wout van Goeverden
Johannes Eichwald
Barbara van Mil
Els den Duijn en Anneke IJzerman
1. Werelddiaconaat Ethiopië
2. Wijkwerk van De Oase
wit
2e zondag na Trinitatis

We beginnen de dienst in stilte
Cantorij: O Lord, hear my prayer
Gebed over de stilte (Liedboek blz. 1415)
Lied 894 : 1 cantorij 2 allen 4 cantorij
Groet en bemoediging
Lied 197 (eerste keer cantorij daarna allen)
Schriftlezing Job 2 : 1-13

Lied 945
Stilte – Gedicht – Overweging –
Claudia de Breij – Stilte - Gedicht
Lied 925 (door Cantorij)
Hemelhoog 406 (Kinderlied)
Nodiging – Inzameling gaven

Lied 381 : 1, 2 en 3
Lofzegging en gebed

Lied 381 : 4
Lied 145a (door Cantorij)Delen brood en wijn

Lied 381 : 5
Lied 381 : 6
Zegen
Cantorij Lied 810

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

Bloemengroeten

Meer zicht op elkaar

De bloemen gaan als groet en felicitatie van de gemeente naar mw. J. van Goeverden-Grijns, zij bereikte
gisteren de hoge leeftijd van 92 jaar en naar mw. T.
Kraaijeveld-de Jong, op 4 mei bereikte zij de leeftijd van
90 jaar

John Rijksen is in de afgelopen periode geholpen aan
zijn knie. Datzelfde geldt voor Coby Lagas. Wij wensen
hen beide een goed herstel toe.

Kindernevendienst
Wat moet je zeggen?
Na alles wat er gebeurd
is, komen Jobs vrienden
hem opzoeken. Ze gaan
naast hem zitten en
zeggen niks. Zeven dagen lang houden ze hun
mond. Soms valt er niks
te zeggen. Maar juist dan moet je naar iemand
toegaan. Want ook zonder iets te zeggen, kun je laten
weten dat je met iemand meeleeft.

Agenda
Maandag 11 juni: 16.00 uur bijbelgespreksgroep: tweede hoofdstuk van de brief van Jacobus
Woensdag 13 juni: 19.00 Rondom de bron
Donderdag 21 juni: tweede avond van ons gemeenteberaad; U komt toch ook? Ook als u er de eerste
avond niet was, is uw komst naar deze avond
belangrijk.

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

€ 120,95
€ 115,90

Vandaag eerste collecte voor Ethiopië-project
Onder het thema “Op zoek naar veiligheid” zijn we met
Pinksteren gestart met ons meer-jaren project voor
Ethiopië. Dit project voeren we uit samen met andere
ste
PGZ-kerken in Zoetermeer. Vandaag is de 1 collecte
weer voor het noodlijdende deel van 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: www.kerkinactie.nl/ethiopie. Geeft u ook? Dat
kan ook op Diaconie PGZ Oase
NL96 RABO 0387 9357 62 o.v.v. Ethiopië . Helpt u mee
om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank! (Wijkraad Diaconie en Werkgroep ZWO

Vakantietas voor Kinderen in armoede.
Help mee!

Stichting Present zoekt vrijwilligers om
verschil te maken!

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 kunnen wij doen?
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 dan.
Uw kadootjes kunt u in het krat bij de spiegel in de hal
plaatsten. Geeft u liever geld, er staat een glazen pot
bij de spiegel de diaken van dienst draagt hier zorg
voor. Via de bank kan ook:NL96RABO 038.7905.762
Diaconie PG OASA, t.a.v vakantie tas 2018.
Grietje Cusell, Tel. 06 38 10 42 57,
Email diaconievandeoase@gmail.com

Stichting Present Zoetermeer heeft op dit moment veel
hulpaanvragen openstaan maar geen vrijwilligers die
het uit kunnen voeren. Wij willen graag verschil maken
bij de mensen die onze hulp zo hard nodig hebben. Zo
zijn er tuinklussen: hoe fijn zou het zijn dat een oudere
dame deze zomer in haar tuin kan zitten. Schoonmaak:
hoe fijn zou het zijn dat de oudere man die nu geen
thuiszorg krijgt omdat zijn huis te vies is, dat zo wel kan
krijgen. Behangen en andere klussen: hoe fijn zou het
zijn dat in het gezin met kinderkamer, de kinderkamer
opgeknapt zou worden. Zo zijn er nog veel meer
klussen. Heb jij nu die groene vingers of ben jij die
poetser of de man of vrouw met twee rechterhanden
meld je dan aan bij stichting Present Zoetermeer. Dit
kan als individu of als groep en voor een eenmalig
project of als vaste vrijwilliger voor meerdere projecten.
De projecten worden voorbereid en ondersteund door
Stichting Present Zoetermeer.
Voor meer informatie kijk je op onze website:
www.presentzoetermeer.nl.
Aanmelden kan via de website maar ook door een mail
te sturen aan: gerda@presentzoetermeer.nl of te bellen
06-24975092. Gerda Griffioen, Algemeen Coördinator
Stichting Present Zoetermeer

Instelling klankbordgroep
Tijdens het gemeenteberaad van 22 april hebben wij u
de instelling van een klankbordgroep aangekondigd. Op
woensdagavond 6 juni heeft in aanwezigheid van het
moderamen de startbijeenkomst plaatsgevonden.
De klankbordgroep bestaat uit Annie Huls, Breg van
Dam, Jan Jonker, Jennifer van Werkhoven, Peter
Schoonen en Trudy Sneller. De klankbordgroep treedt
op als gesprekspartner voor het moderamen en zal
gevraagd en ongevraagd de wijkkerkenraad adviseren.
Contactpersoon voor de gemeenteleden van de klankbordgroep is Jan Jonker (jkjonker@gmali.com). De
klankbordgroep zal de wijkgemeente regelmatig informeren over haar werkzaamheden.

