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

zondag 17 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
aanvang 10.00 uur
Liturgie A
Voorganger
ds. Els van der Wolf-Kox, Voorburg
Liederen voor de dienst
Dienstdoend ouderling
Eveline van Velzen,
Psalm 97 : 1 en 6
Dienstdoend diakenen
Grietje Cusell, Petra Roosma
Meditatief orgelspel
Organist
Jaap van der Giessen
Lector
Grietje Cusell
Lied 858
Lezingen
Prediker 9 : 1-12
Psalm 117a
Kindernevendienst
groep 1 t/m 8: o.l.v. Trudy Sneller
Lied 876 : 1 t/m 5
Crèche
Els Rijksen, Tirsa van Velzen
Hemelhoog 435 (kinderlied)
Kosters
Marius Cusell
Lied 342
Beamerpresentatie
Bas Vooijs
Lied 867
Uitdelen Weekbericht
Petra Roosma
Koffiedienst
Adri Mos, Geke Visser
Schriftlezing:
Collecten
1. Diaconie
2. Wijkwerk van De Oase
Prediker 9 : 1-12
Liturgische kleur
groen
Naam van de zondag
3de zondag na Trinitatis
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 mw.
K.C. van Reeuwijk-Jongste, verblijvend in verpleegtehuis Oosterheem, ter bemoediging
en als dank voor zijn werkzaamheden naar dhr. T.
Slagter.

Meer zicht op elkaar
We leven mee met Irene, Henk en Andrea Kawczynski.
Afgelopen week hebben zij hun moeder, schoonmoeder
en oma begraven. Dat verdriet en vreugde soms dicht
bij elkaar liggen blijkt ook nu weer. Want we mogen
Andrea feliciteren met haar behaalde examen! Wij
feliciteren haar van harte en wensen haar het goede op
de weg die zij in het komende jaar zal gaan.

Overlijden
Deze week bereikte ons het bericht dat mevr. Marianne
Welbedacht-Pecht is overleden op 4 juni 2018 in de
leeftijd van 68 jaar. Zij was gehuwd met Dhr. Sybren
Welbedacht en woonde aan het Munnikenland. Wij
wensen de heer Welbedacht, de verdere familie en
ieder die haar zal missen de troostende nabijheid van
God en mensen toe.
Jan Jonker (ledenadministrateur De Oase)

Zondag 17 juni in Kindernevendienst: Job 10
Eigen
schuld?
Zeven dagen zitten de
vrienden
van
Job
zwijgend
bij
hem.
Daarna doen ze hun
mond open en gaat het
mis. Als Job zich
beklaagt over wat er
met hem gebeurt, brengen de vrienden naar voren dat
dit niet zonder reden kan gebeuren. Heeft Job niet toch
iets verkeerd gedaan?

Jarigen 80+ deze week
Vandaag zondag 17 juni dhr. F. Veersma, hij wordt 81
jaar
Op vrijdag 22 juni zijn dhr. E.A. v.d. Bol en zijn vrouw
mw. J.L. v.d. Bol-van Beek, jarig, hij wordt 88 en zij 82
jaar.
We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en
wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Gemeenteavond donderdag 21 juni
Komt u ook meepraten over de toekomst van onze
wijk(en)? Het is belangrijk dat ook u uw stem laat
horen. Deze avond is een vervolg op de eerder
gehouden avond, maar ook prima als zelfstandige
avond te bezoeken. Uw aller stem is van groot belang.
We hopen dat u door uw aanwezigheid laat zien dat de
toekomst ook u ter harte gaat. Hartelijk welkom, vanaf
20.00 uur in de Oase.

Klankbordgroep
In het gemeenteberaad van 22 april werd als thema
voor een klankbordgroep genoemd ‘Onderzoek van de
mogelijkheid voor een POR-fusie’. Dat omvat ook een
schets van de mogelijkheid zonder fusie. Vorige week
werd bericht dat de klankbordgroep is ingesteld. De
groep bestaat uit Annie Huls, Breg van Dam, Jan
Jonker, Jennifer van Werkhoven, Peter Schoonen en
Trudy Sneller. De klankbordgroep werkt de komende
weken vooral aan het invullen van een ‘vitaliteitsscan’
van de Oase. Zeg maar: hoe staan wij er nu voor als
geloofsgemeenschap. Dat moet leiden tot een eerste
advies aan de wijkkerkenraad. Onze eerstvolgende
bijeenkomst is op 10 juli. Wij houden u op de
hoogte. Jan Jonker (jkjonker@gmail.com)

Herinrichting van de Oase en vernieuwing
geluidsapparatuur
In het gemeenteberaad van 22 april jl. is duidelijk het
doel gesteld om de geloofsgemeenschap in Meerzicht
in stand te houden. Om dat ook in ons eigen gebouw,
de Oase te doen is zeker voor de komende 4 jaar
haalbaar gebleken. Intussen is de inrichting van de
Oase op een aantal punten toe aan een stevige
opfrisbeurt. Zo hebben we bijv. de afgelopen weken
bericht over de noodzaak om de geluidsapparatuur en
de beamer te vernieuwen. Daarvoor is professioneel
advies gevraagd. Maar ook andere, deels bouwkundige
aspecten, hebben groot onderhoud of herziening nodig.
Voor een bredere inventarisatie van zaken onder het
motto van 'herinrichting Oase' is eveneens
professionele hulp ingeroepen. In dat verband zullen
ca. 20 gemeenteleden op 6 juli a.s. deelnemen aan een
workshop onder leiding van de heer Pim van Dijk,
interieur architect met brede kerkelijke ervaring. De
gevraagde groep deelnemers geeft een zo breed
mogelijke afspiegeling van onze wijkgemeente, ook qua
eigen kennis en ervaring. Wij hopen op deze manier
rond begin september een verantwoord raamplan te
hebben. Op grond daarvan zou dan een zinvolle
investering in nieuwe geluidsapparatuur mogelijk
moeten zijn. Mede namens Arie Vooijs en ds. Carina
Kapteyn, Jan Jonker (jkjonker@gmail.com).

De Bovenkamer – een initiatief van De Pelgrim
Vind jij het belangrijk om
samen met anderen te zoeken
naar stilte en bezinning?
Donderdag 21 juni ben je
welkom in de bovenruimte van
de Pelgrimskerk voor 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,
tomenjoke.westerhof@planet.nl

Doet u ook mee?
Vakantietas voor Kinderen in armoede
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. Er 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 de leden van de diakonie
U 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, tav vakantie tas 2018.
Grietje
Cusell, Tel. 06 38 10 42 57,
Email diaconievandeoase@gmail.com

Meditatie en gebed
Op dinsdag 19 juni vindt de laatste Tijd van meditatie
en gebed van dit seizoen plaats. Om 19.45 uur in de
Pelgrimskerk. De meditatie geschiedt op de wijze van
“Lezen met het hart”. Een bijbelgedeelte wordt
voorgelezen. Vervolgens staat ieder stil bij het woord of
vers dat hem/haar raakt. Dit wordt in de meditatie door
ieder biddend, overdenkend en beschouwend, alles in
stilte, uitgewerkt. Na de meditatie is er de mogelijkheid
om te delen met de anderen wat voor u naar voren is
gekomen. Zo ontstaat een kleurrijk geheel aan
bevindingen. Vanuit deze ontmoeting hebben we
vervolgens een tijd van voorbeden voor nood in de
wereld, dichtbij en ver weg. Na de afsluiting is er tijd
voor verdere ontmoeting en nabespreking, met
koffie/thee.
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

