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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.
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Naam van de zondag

aanvang 10.00 uur
dhr. D.J. Gutter uit Baarn
Jan de Bruin
Riet Klom en Wilma Wijers-Bruins
Arie Vooijs
Petra Roosma
Jona 1 : 1-16 en Marcus 4 : 35-41
groep 1 t/m 8: o.l.v. Carolien Lammers
John Rijksen en Simrit van Velzen
Cor Meijer en Marius Sneller
Marius Sneller
Suze Metman
Gré Groenendijk en Inge van Eekelen
1. Binnelands diaconie KiA 2. Wijkwerk van De Oase
groen
1e zondag van de zomer

Liturgie A
Liederen voor de dienst
Lied 997
Meditatief orgelspel
Lied 283
Lied 981
Lied 178 : 1, 2, 3, 4, 5,
14 en 15
Lied 965
Psalm 8b (kinderlied)
Lied 917
Lied 416

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
dhr. J. van der Giessen, hij kwam uit het ziekenhuis en
als felicitatie naar mw. Liselet van Gent, zij is geslaagd
voor haar eerste deel van de opleiding tot dirigent.

Bij de dienst
Even voorstellen:
Mijn naam is Daan Gutter. Ik woon in Baarn. Ik heb
twee zoons, een schoondochter en twee kleindochters
die wij gelukkig allemaal vaak mogen zien.
De laatste zestien jaren van mijn werkzame leven heb
ik als advocaat gewerkt.
Acht jaar geleden ben ik begonnen met de
theologiestudie. De studie heb ik onlangs afgerond met
een praktisch theologisch onderzoek naar de manier
waarop vrijzinnig protestanten (en anderen) over hun
gemeenschap praten en naar de redenen waarom het
moeilijk voor hen is om daarbij over God te spreken. Ik
ga op veel plaatsen voor in de dienst op zondag en ik
zie er naar uit om in De Oase in Zoetermeer voor te
gaan.

In de kindernevendienst: Job 38:1-38
Weet jij dat?
God zet Job op zijn plek:
met een serie retorische
vragen maakt hij duidelijk
dat Job zichzelf niet op
gelijke hoogte met de
Eeuwige moet plaatsen,
Job moet niet denken dat
hij alles weet. Met de kinderen denken we na over
vragen waarop je niet zomaar een antwoord weet.

Klaverviermaaltijd op 26 juni
Aanstaande dinsdag serveert de werkgroep ZWO weer
heerlijke driegangen-maaltijden voor onze goede
doelen. Parochianen van de Genesarethkerk zullen ons
dit keer verwennen. Kom eten en steun het werk in
wees- en kindertehuizen in Thailand van Merci
International, het diaconale werk onder landbouwers in
Indonesië door Yabima (voor het laatst) en lever een
bijdrage aan de studiekosten voor studenten in OostKenia via SCHiK.
Tijd 18.00-19.30 uur, kosten € 6,00 - € 8,50. Schrijf u in
op de formulieren in de hal of bel Ria van Dam,
tel. 3515107. We houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen bij de projecten en doen voorbeden.
Werkgroep ZWO

Ga mee naar Westerpret
(Kliederkerk in de Speeltuin Westerpark)
- Zaterdag 30 juni
- Kosten: Geen! (aanmelden niet nodig)
- Zelf eten meenemen, we eten en delen alles
gezamenlijk.
- Drinken/ijsje wordt verzorgd
- Verzamelen om 10.30 uur voor de ingang
- Eventueel meenemen: picknickkleed, parasol
- Slecht weer alternatief: De Oase

Boekentafel
Volgende week 1 juli is er de laatste boekentafel van dit
seizoen. We hebben nieuwe boeken op theologisch
gebied, geschenkboekjes en gezellige boeken voor de
vakantie.
Een boek bestellen kan ook, bel dan even.
Trudy Kamminga 3214076

Dank en groet
Graag wil ik jullie bedanken voor jullie gebeden en
kaarten met goede wensen.
Het medeleven vanuit De Oase doet me goed!
Het gaat weer de goede kant op na mijn
ziekenhuisopname, al zal het herstel nog wel even tijd
kosten.
Half augustus ben ik weer aan de beurt om te spelen;
dan ontmoet ik jullie graag weer.
Ik wens jullie een mooie zomer!
Jaαp van der Giessen, organist

Proef de Pelgrim- zondag 1 juli,
15.00 – 17.00 uur
“Wat doen jullie nu zoal?” horen we
regelmatig bij de Pelgrim. Ons
antwoord: We doen veel en dat laten
we graag zien! Daarom organiseren we op zondag 1 juli
‘Proef de Pelgrim’.
Welkom is ieder die benieuwd is: gemeenteleden van
de Pelgrimskerk en alle andere Zoetermeerse kerken,
buurtbewoners, kortom iedereen. In de flyer die u is
uitgereikt of voor u klaar ligt in de hal is te lezen wat de
Pelgrim jong en oud op zondag 1 juli biedt.
Om 16.30 is er een korte Taizé viering. Samen eten
hoort bij de Pelgrim dus schuif ook aan bij onze maaltijd
(opgave daarvoor uiterlijk 29 juni via de website
www.depelgrimzoetermeer.nl).
Van harte welkom!
Het team van De Pelgrim

Gezocht
Pioniersplek De Pelgrim zoekt, zo spoedig mogelijk,
een pionier voor 12 uur per week op projectbasis
Die
• affiniteit heeft met spiritualiteit in maatschappelijk
verband
• als pionier wil meehelpen aan de verdere opbouw van
een geloofsgemeenschap met een spiritueel-missionair
karakter
• het voortouw neemt en ondersteuning biedt aan het
pioniersteam
• in samenwerking met leden van het pioniersteam
activiteiten organiseert voor mensen die de zin zoeken
van hun leven
• wil werken aan de verbinding tussen de verschillende
groepen binnen De Pelgrim
• in staat is buiten kerkelijke kaders te denken en te
handelen
• op een vrijmoedige, uitnodigende en verbindende
manier het gezicht van De Pelgrim wil zijn.
Een functieprofiel is beschikbaar op
www.depelgrimzoetermeer.nl. Op deze website is ook
meer informatie over De Pelgrim te vinden.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden:
We bieden een boeiende functie midden in kerk en
samenleving. De salariëring is conform de
arbeidsvoorwaardenregeling PKN 2018-B per 1 juli
2018 (met toelichtingen). De functie is ingedeeld in
schaal 8.

Informatie over secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals
vakantie, verlof, pensioen en reiskosten leest u op:
www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk
/arbeidsvoorwaarden/kerkelijkmedewerkers/algemeen
De aanstelling is voor 12 uur per week (0,3 fte) en
vooralsnog voor een periode van 1,5 jaar. In de
toekomst is eventueel uitbreiding mogelijk. Eventuele
persoonlijke gesprekken n.a.v. de sollicitatiebrieven
zullen plaatsvinden in de week van 9-13 juli 2018.
Verdere vragen? Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met de voorzitter van de
stuurgroep De Pelgrim Carina Kapteijn,
dsmckapteyn@gmail.com, 079-3478533.
Sollicitaties met cv kunnen tot 7 juli 2018 gericht wordt
aan de secretaris van de stuurgroep: Henk van
Zuilekom, Juweellaan 172, 2719 BJ Zoetermeer,
e-mail: hwvanzuilekom@hetnet.nl
Eventuele persoonlijke gesprekken n.a.v. de
sollicitatiebrieven zullen plaatsvinden in de week van 913 juli 2018.

Wie o wie
Op 11 juli zal er in de ochtend door 4
MBO studenten in samenwerking met
Present Zoetermeer een tuin opgeknapt
worden van gemeenteleden van de
Oase. Zij zijn daar zelf niet toe in staat en daarom is de
hulp ingeroepen van Present. Nu moet het tuinafval ook
afgevoerd worden. Helaas beschikken de studenten
niet over een auto. Wij zijn daarom op zoek naar
iemand die in het bezit is van een auto met trekhaak
(en eventueel aanhanger) en op 11 juli van 11.00 tot
ongeveer 12.00 uur met een aanhanger wil rijden naar
de vuilstort. De studenten helpen mee de aanhanger te
vullen, rijden mee en helpen met uitladen bij de
vuilstort. Bent u in de gelegenheid om ons die dag te
helpen en in bezit van de auto met trekhaak neem dan
contact op met Gerda Griffioen, Algemeen coördinator
Present 06-24975092 of gerda@presentzoetermeer.nl.

Doet u ook mee?
Vakantietas voor Kinderen in armoede
Graag zouden wij als diaconie vakantietassen vullen
voor die kinderen die in gezinnen wonen die niet op
vakantie gaan. Er liggen 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
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 OASE, tav vakantietas 2018.
Grietje Cusell, Tel. 06 38 10 42 57,
Email diaconievandeoase@gmail.com

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

