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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

ds. Dick Sonneveld
Sjaak Jansen
Mary Lemmers en Trudy Kamminga
Arie Vooijs

Suzanne Granneman
Ezechiël 2:1-7 en Marcus 6:1-6
groep 1 t/m 8: o.l.v. Carolien Lammers
Ilona en Miranda v.d. Zwan
Evert de Graaf
Jennifer v. Werkhoven
Els Rijksen
Els Alebregte en Adrie de Mos
1. Diaconie
groen

Liturgie A
Liederen voor de dienst
Lied 767 : 1, 4 en 7
Orgelbijdrage
Psalm 84 : 2 en 4
Lied 314 : 3
Lied 609
Lied 528
Lied 783 (kinderlied)
Lied 305
Lied 970

2. Wijkwerk van De Oase

3de zondag van de zomer

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.
P.J. Lemmers, hij kwam uit het ziekenhuis en naar dhr.
J. Heeringa, ter bemoediging.

Meer zicht op elkaar
Een aantal gemeenteleden is nog steeds herstellend.
Niet altijd stellen zij prijs op een vermelding in dit
werkbericht. Het is fijn om te merken dat er ook dan
mensen zijn die met hen meeleven en hen niet
vergeten. Mocht u twijfelen of een bepaalde naam of
situatie bekend is bij de taakgroep pastoraat, dan kunt
u dat altijd even bij ons navragen.
Nu de zomerperiode is begonnen vragen we u wat
extra oog en oor te hebben voor de, al dan niet bewust
gekozen, thuisblijvers. U heeft in de afgelopen tijd
rijkelijk omgezien naar de kinderen die thuis blijven met
het inzamelen van spullen voor de vakantietassen.
Waarvoor we u dankbaar zijn. Wellicht kent u ook een
volwassene die in deze periode een beetje extra
aandacht kan gebruiken.
Tot slot willen we ook uw voorbede vragen voor de
kinderkampen die deze weken weer worden gehouden.
Voor de kinderen, die uitzien naar een rijke ervaring en
voor de leiding die dag en nacht klaar staat om de
kinderen een bijzondere tijd te geven.
Huwelijk Johannes en Nicole
U komt toch ook? Donderdag om 14.00 uur wordt hun
huwelijk ingezegend hier in de Oase. U bent van harte
welkom!

Maandagmiddag: de brief van Jacobus
Nog twee keer komen we bij elkaar: maandag 9 juli
(hfst.4) en maandag 23 juli (hfst. 5). Elke keer om
16.00 uur.

Rondom de bron
U bent dit seizoen nog welkom op woensdag 11 en 25
juli, om 19.00 uur in de Oase. Omringd door een kort liturgisch moment spreken we met elkaar door over een
actueel (geloofs)thema.

Vakantieperiode pastores POR
In de komende weken zullen ook wij, pastores, voor
kortere of langere tijd afwezig zijn. Even afstand nemen, ontladen om daarna vol goede moed en energie
weer terug te komen.
In de periode tot 26 juli is Carina samen met Marga
aanwezig. Het kan zijn dat u een antwoordapparaat
treft of doorgestuurd wordt naar een mobiel nummer.
We proberen uw berichte zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Vanaf 27 juli tot en met 25 augustus is
Carina met vakantie, Marga neemt dan waar. Tijdens
de laatste dagen van Carina’s vakantie is ook Dick
weer terug.

De zomerdiensten van de pastores in de POR
In de zomerperiode kerken we weer samen!
De pastores hebben geprobeerd een doorgaande lijn
aan te brengen in de eerste drie diensten:
achtereenvolgens staan we stil bij de verbinding met de
wereld, met elkaar en met God. Op zondag 15 juli bent
u welkom in de Pelgrimskerk. In deze dienst zullen de
Taizé-gangers worden gezegend en uitgezonden. Op
zondag 22 juli bent u welkom in de Oase. Dan gaat het
over woorden uit Efeziërs 2: “Jullie zijn de stenen in de
muren” en “huisgenoten van God” en zullen we ook de
verbinding met elkaar gestalte geven. Ook in de dienst
in de Regenboog op 29 juli zal gelezen worden uit de
brief aan de Efeziërs. In deze dienst zullen stilte en
bezinning centraal staan.

Opbrengst collecten 1 juli
1e collecte Diaconie
2e collecte JOP

€ 109,67
€ 129,55

Jarigen 80+ deze week
Vandaag zondag 8 juli bereikt mw. A. v.d. BergHelderman, de leeftijd van 89 jaar.
Morgen 9 juli mw. A.M. Visser-Tap, zij wordt 90 jaar.
Op dinsdag 10 juli dhr. P.J.M. van Groos, hij wordt 91
jaar.
Op zondag 15 juli mw. J.T. Saathof, zij wordt 87 jaar.
We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en
wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Kort verslag vanuit het Breed Moderamen van
de POR op 27 juni jl.
Woensdag 27 juni jl. is het BM-POR, bestaande uit de
voorzitters, scribae en vertegenwoordigers van de
taakgroepen van de POR, bij elkaar geweest. Wij
hebben gepraat over de evaluatie van de POR, de
instelling van de stuurgroep (hierover hebt u in het
weekbericht van 1 juli meer kunnen lezen), de
afgelopen gemeenteberaden en de vitaliteitsscan voor
de drie wijkgemeenten. Een en ander wordt verwerkt in
het rapport, dat de stuurgroep op gaat stellen en dat in
het najaar met u besproken zal worden.
Mocht u tussentijds vragen of suggesties hebben, dan
kunt u die te allen tijde kwijt bij de voorzitters of scribae
van uw wijkgemeente.
namens het BM-POR, Els Alebregtse, scriba

Dank u wel voor u fantastische bijdragen aan
de Vakantietassen
Wat heeft u allen gezorgd voor een prachtige opbrengst
voor de actie “vakantietas”. We gaan volgende week
37 kinderen blij maken met een goed gevulde vakantie
tas. Deze tassen worden thuis bezorgd.
Hartelijke dank voor u gulle gaven. Namens de
diaconie, Grietje Cusell

Opbrengst van de boekentafel 2017-2018
Door wederverkoop van boeken op theologisch of
religieus gebied krijgen wij korting op de verkoopprijs.
Dit seizoen hebben wij € 106,35 verdient voor wijkkas
van de Oase. Het loont dus om dergelijke boeken via
ons te bestellen. Wij verzorgen dat graag voor u.
Prettige vakantie! Mary Lemmers tel 3514719, Trudy
Kamminga tel 3214076

Collecte 22 juli voor noodhulp aan Rohingyavluchtelingen
De miljoen Rohingya, onder wie 700.000 kinderen, die
voor het geweld in Myanmar gevlucht zijn naar
Bangladesh, zijn opnieuw in levensgevaar. Door de
hevige
regenval
kunnen
delen
van
de
vluchtelingenkampen onder water komen te staan en
tenten en gezondheidsposten wegspoelen. Iedere dag
arriveren meer dan 15.000 vluchtelingen in de toch al
overvolle vluchtelingenkampen. De vraag naar voedsel,
onderdak, water en basishygiëne is groot. De mensen
leven in omstandigheden waarin grote kans is op

ziekten, zoals mazelen, difterie en cholera. Vooral
kinderen zijn kwetsbaar.
Kerk in Actie biedt samen met lokale partners, ICCO en
ACT Alliance hulp aan duizenden families in de
kampen. Gezamenlijk is een bedrag van €150.000
beschikbaar
gesteld
voor
het
uitdelen
van
voedselpakketten en hygiënepakketten en het
opgevangen van kinderen voor onderwijs en
psychische ondersteuning. Vanuit Kerk in Actie is
gevraagd om een extra collecte voor de Rohingyavluchtelingen. De diaconiecollecte van 22 juli wordt
daarom hiervoor bestemd.

Klaverviermaaltijd dinsdag 31 juli
Ook in de vakantieperiode worden Klaverviermaaltijden
georganiseerd. Niet alleen mensen uit de
Genesarethkerk en De Oase maar ook uit de
Regenboog en Pelgrimskerk zijn welkom. Kom eten en
steun het werk in wees- en kindertehuizen in Thailand
van Merci International, het diaconale werk onder
landbouwers in Indonesië door Yabima en lever een
bijdrage aan de studiekosten voor studenten in OostKenia via SCHiK.
Kosten zijn: 6,00-8,50 euro, dinsdag 31 juli van 18.0019.30 uur in De Oase.
U kunt zich via de intekenlijst in de hal van de kerkzaal
opgeven of via Ria van Dam, tel. 3515107.

Voorbedenbrief juli/augustus
In de zomer liggen veel kerkelijke activiteiten stil. Wel is
er de voorbedenbrief met voor iedere dag een
gebedsonderwerp. Er liggen nog exemplaren van de
voorbedenbrief voor de zomerperiode op de tafel in de
hal.

De Bovenkamer – een initiatief van De Pelgrim
Vind jij het belangrijk om samen met anderen te zoeken
naar stilte en bezinning?
Op donderdag 12 juli ben je welkom in de
bovenruimte van de Pelgrimskerk voor een eenvoudige
viering met stilte, een psalm, een bijbelgedeelte,
meditatie, zang en gebed.
Daarna heeft ook de Bovenkamer zomervakantie.
Vanaf donderdag 6 september staat wekelijks de deur
weer open. Tijd: 12.00 – ca 12.30 uur (kerk open: 11.30
uur)
Info: Joke Westerhof, 079-3169379,
tomenjoke.westerhof@planet.nl

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

Rijdienst nodig? Bel Gerard Kok, 3315685

HHet 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

