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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, Overstapdienst
ds. Carina Kapteyn
Gerda Vooijs
Hilde Maassen en Suzanne Granneman
Arie Vooijs
Simrit van Velzen
1) 1 Korinthiërs 13 : 1-7
2) 1 Korinthiërs 14 : 1-4
Trudy Sneller
Carolien Lammers en Ilona v.d. Zwan
Wout van Goeverden
Sietze Hooijenga
Annie Huls
Eveline van Velzen en Inge Reinking
1) Diaconie
2) JOP Jeugdwerk PKN
rood
2de zondag van de zomer

Orde van dienst
Lied 288
Lied 218
Gedicht
Hemelhoog 617a
YouTube filmpje
Lied 970
Hemelhoog 460
(Gezongen of beluisterd)
Gedicht
Hemelhoog 1
Lied 416

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

Bij de dienst
In deze dienst maken Veronique (dochter van Marike
en Ludo, kleindochter van Grietje en Marius) en Simrit
(dochter van Nils en Carina) de overstap van de
kindernevendienst naar de tienerdienst. Ook zullen zij
na de zomerperiode beginnen de op de middelbare
school. Net als zij maken ook vele van ons regelmatig
een overstap van de ene levensfase naar een andere:
een nieuwe baan, een nieuwe woonomgeving. Grote
veranderingen die als vanzelf de vraag oproepen naar
houvast. Waar kan je op blijven vertrouwen als er
zoveel anders wordt in je leven? Wat betekent dan een
zin als “geloof, hoop en een heleboel liefde”? We gaan
samen op zoek.

Bloemengroeten
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mw.
C. Beije-Kraak, zij wordt a.s. dinsdag 93 jaar en naar
mw. M. van Strijen-van Nes, zij kwam uit het
ziekenhuis.

Meer zicht op elkaar
Op 12 juli hopen Nicole Burgers en Johannes Eichwald
in het huwelijk te treden. Wij zullen samen met hen een
zegen vragen over hun huwelijk in de Oase. Deze
viering zal om 14.00 uur beginnen en u bent allen van
harte welkom! Wij wensen Johannes, Nicole en Sterre
een goede voorbereidingstijd en een feestelijke dag
toe!
Een aantal gemeenteleden heeft te maken met ziekte,
werkt aan herstel of moet leren leven met blijvende
beperkingen. Soms gaat dat boven verwachting snel en

goed. Maar ook zijn er soms mindere dagen waarop de
pijn groot is en het uithoudingsvermogen beperkt. Wij
denken aan hen en bidden dat zij zich in deze tijd
omringd mogen weten door God zelf en door mensen
die hen liefhebben en waar nodig een helpende hand
toereiken.

Jarigen 80+ deze week
Op dinsdag 3 juli bereikt mw. C. Beije-Kraak, de hoge
leeftijd van 93 jaar.
Op woensdag 4 juli wordt dhr. P.J. Lemmers, 80 jaar.
Op zondag 8 juli bereikt mw. A. v.d. Berg-Helderman,
de leeftijd van 89 jaar.
We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en
wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Een lege plek
In januari 2016 moest onze (schoon)moeder Hans van
Goeverden vanwege haar voortschrijdende Alzheimer
verhuizen van haar fijne flat aan de Uiterwaard naar de
zorgvilla van Owercare aan de Eufraatstroom in
Oosterheem. Twee en een half jaar lang is ze trouw de
zondagse eredienst hier in Meerzicht blijven bezoeken.
Dat kon dankzij een aantal vrijwilligers die, volgens een
rooster dat Gerard Kok opstelde, haar beurtelings
kwamen ophalen en na afloop van de dienst weer naar
huis brachten. Wij willen Johan, Grietje, Toon, Sandra,
Annie, Gerard en Beppie van harte danken voor de
toewijding waarmee ze onze (schoon)moeder steeds
hebben gehaald en gebracht. Helaas is nu het moment
aangebroken waarop onze (schoon)moeder niet meer
naar de kerk kan komen. Haar plaats naast ons in de
kerk op zondagochtend zal vanaf vandaag dus leeg
zijn.
Elsbeth, Wout en Tineke van Goeverden

1 juli.
Vandaag is er weer een boekentafel!
Kom even langs bij de laatste boekentafel van dit
seizoen. We hebben de nieuwste boeken op
theologisch gebied, geschenkboeken, kinderboeken en
romans voor de vakantie. Graag tot ziens. Boeken
bestellen kan ook. Wij brengen ze thuis.
Trudy Kamminga 3214076
Mary Lemmers 3514719

Opbrengsten voor Zending en
Werelddiaconaat
Met tevredenheid kunnen wij terugkijken op een heel
gezellige Klaverviermaaltijd van afgelopen dinsdag (266). We brachten voor Yabima, Kindertehuizen in
Thailand en studiebeurzen in Kenia netto € 140,- op. In
tegenstelling tot voorgaande jaren zullen wij in de
vakantietijd ook Klaverviermaaltijden hebben. De
eerstvolgende keer is op 31 juli. Misschien eten we wel
Surinaams. Reserveer vast in uw agenda!
Afgelopen zondag (24-6) telden we de opbrengst van
de Zendingsbussen die bij de uitgangen hangen. De
opbrengst was € 260,-. Deze is bestemd voor Kerk in
Actie. Hartelijk dank voor uw waardevolle gave.
(Diaconie en ZWO)

Onderzoek bestuurlijke fusie Pelgrimskerk,
Oase en Regenboog
Vanuit de drie wijkgemeenten is er een stuurgroep
gevormd bestaande uit de voorzitters, de pastores, de
scribae en kerkrentmeesters met de opdracht de
mogelijkheid van een fusie met behoud van drie
kerkplekken te onderzoeken. De stuurgroep heeft voor
dit onderzoeksproces een stappenplan ontwikkeld. De
samenwerking binnen de POR van de afgelopen twee
jaar wordt geëvalueerd en we zijn bezig met een
vitaliteitsscan van de drie wijken. Daarnaast zijn er
gemeenteberaden in de wijkgemeenten geweest om
met elkaar te praten over wat ons inspireert, wat we
verlangen en wat we missen in onze wijken. De
verslagen van deze gemeenteberaden zijn op te vragen
bij de scriba Els Alebregtse
(scribavandeoase@gmail.com). In het najaar worden
deze laatstgenoemde gesprekken voorgezet .
Met hartelijke groet vanuit de stuurgroep.

Klankbordgroep
In het weekbericht van 17 juni jl. heeft u kunnen lezen
over de instelling van de klankbordgroep in de Oase.
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 de ‘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)

Voorbedenbrief juli/augustus
Volgens het voorwoord van deze voorbedenbrief gaat
van verbinden een positieve kracht uit. Daarom wordt
de voorbedenbrief na de zomer, vanaf september 2018,
een gezamenlijke uitgave van de Pelgrimskerk, de
Oase, de Regenboog, Wijkvicariaat de Wijngaard en
pioniersplek De Pelgrim. Uit al deze gemeenschappen
wordt medewerking verleend aan de voorbedenbrief,
die onder verantwoordelijkheid van De Pelgrim gaat
worden uitgegeven. In verbondenheid kunnen wij dan
dagelijks voor hetzelfde onderwerp bidden. U kunt van
de tafel in de hal een exemplaar van de voorbedenbrief
voor juli/augustus meenemen.

Komt u vanmiddag ook even proeven bij de
Pelgrim?
Vanmiddag, 1 juli bent u tussen
15.00 en 17.00 uur welkom bij “Proef
de Pelgrim”, in en om de
Pelgrimskerk.
U
kunt
hier
kennismaken en meedoen met de
verschillende
activiteiten van de
Pelgrim. Er zijn activiteiten voor jong
en oud, voor kerkelijk betrokkenen en zin-zoekers en
vooral voor iedereen die nieuwsgierig is……
Weet u welkom!!

Present organiseert zomervakantie klusdagen
Ook zo’n lange zomervakantie en niet alle dagen weg?
In het voorjaar of in het najaar op
vakantie en meer tijd in de
zomervakantie omdat allerlei andere
activiteiten stil liggen? Vindt u het ook
leuk om eens wat voor een ander te
doen? Present organiseert in de
zomervakantie klusdagen. De klussen bestaan uit
behangen, laminaat leggen, tuinieren, schilderen,
opruimen, schoonmaken en allerlei kleine klusjes. De
klusdagen zijn gepland op 21 en 24 juli, 1, 10, 18 en 21
augustus. U bepaalt hoeveel tijd u wilt besteden , op
welke tijd van de dag u beschikbaar bent en wat u wilt
doen. Geef u op door een mail te sturen naar
info@presentzoetermeer.nl of te bellen met Gerda
Griffioen, Algemeen coördinator, 06-24975092. Dan
sturen wij u een digitaal formulier om te inventariseren
wat uw wensen zijn. Wij koppelen de klussers dan aan
elkaar en organiseren de klus. Aanmelding per klus dag
uiterlijk twee weken van tevoren.
Gerda Griffioen, Algemeen Coördinator

POR-zomerdiensten
Over twee weken beginnen we weer met de
zomerdiensten Onderstaand schema vindt u ook in het
juli/aug. nummer van Kerk in Zoetermeer.
15-jul 10.00 Pelgrimskerk Ds.D.A.J.Sonneveld
22-jul 10.00 Oase

Mw.ds.M.C.Kapteyn

29-jul 10.00 Regenboog

Mw.M.Schipper-Boven

5-aug 10.00 Pelgrimskerk Ds.R.L.Algera
12-aug 10.00 Oase

Mw.drs.S.C.B.Hermanus-Schröder

19-aug 10.00 Regenboog

Ds.N.de Lange

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

