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

zondag 22 juli 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.

Lied 993 : 1, 4 en 7

Kerkdienst
Bijzonderheden
Voorganger
Dienstdoend ouderling
Dienstdoend diakenen
Organist
Lector
Lezing
Crèche
Kosters
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

aanvang 10.00 uur
Gezamenlijke POR-dienst met Pelgrimskerk en Regenboog
ds. Carina Kapteyn
Els Alebregtse
Hilde Maassen en Petra Roosma
Arie Vooijs
Elsbeth van Beem-van Goeverden
Efeziërs 2 : 4-22 (uit Bijbel in Gewone Taal)
Ilse en Emi Gerritsma
Peter v.d. Broek en Willem Vooijs
Willem Vooijs
Riet Haye
Els en John Rijksen
1. Noodhulp aan Rohingya-vluchtelingen
2. Wijkwerk van De Oase
groen
5e zondag van de zomer

Orgelbijdrage

Lied 287 : 1, 2 en 5
Psalmgebed

Psalm 23c : 1 en 2
Psalmgebed

Psalm 23c : 3 en 4
Psalmgebed

Psalm 23c : 5
Schriftlezing

Lied 975 : 1, 2 en 3
Overdenking

Hemelhoog 395
Inzameling van de gaven

Hemelhoog 621
Gebeden

Lied 371
Lied: Wij gaan op reis
Zegen

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.
A.C. Kolvers-de Jooden, ter bemoediging en naar dhr.
P.J.M. van Groos, hij bereikte op 10 juli de hoge leeftijd
van 91 jaar.

Meer zicht op elkaar
Helaas zijn er in de afgelopen week weer wat zorglijke
berichten binnengekomen over gemeenteleden of hun
naasten. Het is heftig als je geconfronteerd wordt met
overlijden in je naaste kring, als jouw gezondheid, of die
van iemand die je lief is, een harde knauw krijgt of als
de zorg je zwaar valt. We denken aan deze gemeenteleden en hun naasten.
Voor dringende pastorale zaken kunt u vanaf volgende
week terecht bij Marga Schipper, 079-3613403/ 0647594269. Vanaf 23 augustus is ds. Carina Kapteijn
weer beschikbaar.

Overlijden
Ons vroegere gemeentelid Madeleine Staverman is
overleden op 14 juli 2018. De familie stuurde deze
week een rouwkaart naar de Oase. Op de kaart staat:
"Altijd blij met de mogelijkheden in haar leven, werden
nu de beperkingen een te grote last. Hiervan bevrijd te
worden was haar grote wens." Zij was in 2012 vertrokken van het Haagsebos naar een woonvoorziening in
Den Haag. Wij wensen de familie van Madeleine en
ieder die haar zal missen de troostende nabijheid van
God en mensen toe.

Bij de dienst:
Vanmorgen komen wij als mensen uit drie verschillende
wijkgemeenten, als gasten en zomaar-voorbijlopers,
samen in het verlangen om God en elkaar te naderen.
Als pastores in de POR maken we er een soort 3-luik
van: vorige week ging over wereldwijde betrokkenheid.

Volgende week zal als derde invalshoek vooral ingegaan worden op de persoonlijke lijn tussen God en
mens, mens en God.
Deze keer zoemen we in op de gemeenschap die een
verlangen kent van een vreugdevol samenzijn in eigenheid en verscheidenheid. De verschillen tussen mensen
kunnen tot spanningen te leiden, maar zijn vooral een
bron van kracht en vreugde. Met Paulus mee zoeken
we vooral naar die rijkdom van het samenzijn, want zo
komen we dichtbij een verstaan van God zelf. “Wij zijn
de stenen in de muren en de huisgenoten van God.” zo
zegt Paulus het. En zo samen gevoegd vormen wij een
gemeenschap van broeders en zusters, waar er voor
iedereen plaats is. Een feestelijke dag! Fijn dat u erbij
bent!

Opbrengst collecte
Tijdens de huwelijksinzegening van Johannes Eichwald
en Nicole Burgers voor ALS en Stichting Altzheimer
was € 170,-

Collecte noodhulp aan Rohingya-vluchtelingen
De diaconiecollecte vandaag is bestemd voor de
Rohingya-vluchtelingen. Er zijn naar schatting meer
dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen in Bangladesh.
Ruim 700.000 vluchtelingen zijn kinderen, onder wie
ook veel pasgeboren baby’s. Ook zijn er veel zwangere
en dus kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks grote aantallen vluchtelingen per boot of te voet
aan in het vluchtelingenkamp.
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.

Kopij weekinformatie in de zomerperiode
In principe loopt de digitale berichtgeving in de zomer
hetzelfde. Er is afgesproken dat de dienstdoende kerken de berichtgeving verzorgen. Wij sturen elkaar de
digitale nieuwsberichten toe.
De aanlevering gebeurt ook op dezelfde manier via
weekberichtoase@gmail.com met dien verstande:
 Voor Weekbericht Oase gewoon donderdag vóór
19:00 uur
 Oase-kopij voor Pelgrimsgroet donderdag 15.00
uur, zodat het voor 16:00 uur kan worden doorgestuurd.
 Oase-kopij voor Onderweg (Regenboog) woensdag 16:00 uur, zodat het voor 17:00 uur kan
worden doorgestuurd.

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 Oost-Kenia via SCHiK.
Kosten: € 6,00-8,50, dinsdag 31 juli van 18.00-19.30
uur in De Oase.
U kunt zich via de intekenlijst in de hal van de kerkzaal
opgeven of via Ria van Dam, tel. 3515107.

Klankbordgroep
Wij zijn blij dat gemeenteleden hun opmerkingen aan
ons berichten en leden van de groep aanspreken. De
meest gehoorde vraag is: wat doen jullie eigenlijk? Kort
gezegd: wij bereiden geen POR-fusie voor, en wij zijn
evenmin bezig een fusie te blokkeren.
Wij zoeken goede en heldere argumenten voor wat het
beste is voor onze Oase geloofsgemeenschap. Daarom
hebben wij in onze bijeenkomst op 10 juli vooral gesproken over het invullen van de meer genoemde
‘vitaliteitsscan’: hoe staan wij er voor als gemeenschap,
getalsmatig en kwalitatief. Om onze bevindingen tijdig
te kunnen inbrengen bij de wijkkerkenraad houden wij
rekening met de tijdsplanning van de Stuurgroep Fusie.
Onze eerstvolgende bijeenkomsten zijn daarom op 24
juli en 7 augustus. Communicatie met de wijkgemeente
is ons tweede belangrijke onderwerp. De functie van
klankbord herkennen wij in de reacties van gemeenteleden. Wij gaan de uitdaging aan om signalen door te
geven, waar mogelijk in een advies aan de wijkkerkenraad te verwerken en naar berichtgevers te reageren.
Wordt vervolgd!
Jan Jonker (jkjonker@gmail.com)

Voor de agenda:
Morgen, 23 juli, komen we om 16.00 uur weer bij elkaar
in De Oase om het laatste hoofdstuk van de brief van
Jacobus te bespreken.
Rondom de bron is er weer op woensdag 25 juli, om
19.00 uur, eveneens in De Oase. We hervatten onze
gesprekken na de zomer weer op 5 september.

Projectkoor kerstoratorium
Het is zomervakantie, maar de cantorij van de Oase
begint al in kerststemming te komen! Op eerste Kerstdag willen we in de ochtenddienst in De Oase namelijk
het kerstoratorium De Verhalen ten gehore brengen. De
teksten van dit oratorium zijn van Michaël Steehouder

en de muziek van Chris van Bruggen, Anneke van der
Heide en Peter Rippen. In dit oratorium gaat het om de
oude, overgeleverde verhalen, maar ook over die van
onszelf. Die verhalen willen we als cantorij graag zingen en daarvoor zoeken we versterking.
Heeft u of heb jij zin om mee te zingen? Sluit je dan aan
bij ons projectkoor, onder leiding van Liselet van Gent!
We beginnen na de vakantie met een startbijeenkomst
op zaterdag 18 augustus van 10.00-14.00 uur (inclusief
lunch) in De Oase.
Verder oefenen we vanaf 20 augustus op de maandagavond van 20.00 – 21.30 uur, eveneens in De Oase.
Vanaf 19.45 is er koffie en thee.
Het project duurt dus van 18 augustus tot en met 25
december, in principe alle maandagavonden m.u.v. de
herfstvakantie (22 oktober). De kosten voor deelname
aan het projectkoor zijn € 20,00. Wie wil mee doen, kan
zich opgeven bij Coby Velzen, tel. 06 44572140, e-mail:
cobyvelzen@hotmail.com. Of je nu wel of geen zangervaring hebt: je bent van harte welkom!

Gemeenteberaden, een mooi gesprek
In alle wijkgemeenten van de POR zijn inmiddels de gemeenteberaden over de toekomst van de verschillende
wijkgemeenten geweest. Het waren stuk voor stuk
mooie ontmoetingen. Eenieder heeft zich uitgebreid
kunnen uitspreken over zijn of haar verlangens. Gemis,
inspiratie ten aanzien van verschillende aspecten van
gemeente zijn. We zullen deze gesprekken voort zetten
in september en oktober. Zo zullen we in de komende
maanden vorm gaan geven aan ons gemeente zijn.
In de bijeenkomsten werd heel duidelijk dat we heel
graag drie kerkgebouwen openhouden, dat we heel
graag drie gemeenschappen blijven. En dat we over
een bestuurlijke fusie verder willen praten met elkaar. In
dat gesprek zal het ook gaan over de borging van de
afzonderlijke wijkgemeenten.
Inmiddels is daarvoor een stuurgroep ingesteld, die het
proces om te komen tot een inhoudelijk goed doordachte bestuursvorm, zal begeleiden. Over die bestuursvorm zullen we u in het najaar weer gaan bijpraten. Hopelijk zullen we u meenemen in een bestuursvorm die goed aansluit bij de wensen van de
leden.
We zijn blij dat we zo open met elkaar hebben kunnen
spreken over de toekomst van onze drie wijkgemeenten. Fijn dat er zes inhoudelijke werkgroepen gevormd
zijn om de aspecten die genoemd zijn in de beraden
verder uit te werken.
Inmiddels hebben circa 45 mensen zich opgegeven om
zitting te nemen in zo’n werkgroep. U en jullie kunnen
nog meedoen/ Intekenlijsten zullen de gehele zomer bij
de zomerdiensten liggen.
De werkgroepen hebben de volgende onderwerpen:
1. Verlangen naar stilte en rustpunten in je leven en in
kerkdiensten
2. Verlangen naar vitaliteit en beweging in de dienst
en in je leven
3. Verlangen naar geloofsverdieping
4. Verlangen naar saamhorigheid
5. Verlangen om je geloof in de wereld vorm te geven
6. Ervaring van gemis en verlangen naar vriendschap
We nodigen u/je uit om mee te doen!
Hartelijke groet, namens de pastores van de
Pelgrimskerk, Regenboog, Oase en Pelgrim.

Berichten vanuit Rokkeveen
Dienst volgende week
Zondag 29 juli is de gezamenlijke dienst in De Regenboog. Het thema is ‘Verbinding met God’. We zullen
lezen uit Efeziërs hoofdstuk 3: 14-21. Dit thema is een
vervolg op de vorige twee weken. Als mens ben je
verbonden met elkaar, met de wereld en met God.
Deze drie horen bij elkaar, het een kan niet zonder het
andere. Deze drie verbindingen vormen de thema’s in
de eerste drie zomerdiensten. Voorganger is Marga
Schipper.

Balijwandelingen in de zomer
‘Wandelen is bidden met de benen’. Dat is een mooie
uitspraak. Men zegt wel eens dat lopen loutert, dat het
een genezende werking heeft op lichaam en geest. Al
lopend geniet je intenser van de natuur en van de stilte.
Je gaat het gesprek aan met jezelf en met een ander
over een tekst of gedicht of over wat je bezig houdt.
Evenals vorige jaren gaan we in de zomerperiode op de
woensdagmorgen wandelen in het Balijbos.
De wandelingen duren drie kwartier op vier woensdagochtenden. Ieder kiest zijn/haar eigen tempo en afstand, ook staan er overal bankjes als het lopen te veel
wordt. De paden zijn geschikt voor rolstoelen en
rollators. Na afloop praten we na onder het genot van
een kopje koffie/thee bij de kinderboerderij.
Tot ziens!

Kinderen in de zomerdiensten
In de zomer is er geen kindernevendienst. Wel zijn er
werkbladen en kleurtjes waar de kinderen op hun plaats
mee aan de gang kunnen. Want ook tijdens de
zomerdiensten zijn jullie van harte welkom! In de hal bij
de ingang ligt materiaal voor jullie klaar.

Verjaardagen 80plus
Mevr. M. Sas - van Rijssel wordt op 25 juli 96 jaar
Mevr. A.W. Wondergem - Bouman wordt op 28 juli 87
jaar
Mevr. W. Smits - van den Berg wordt op 29 juli 83 jaar
Allen van harte gefeliciteerd!

Inloophuis
Vrijdag 27 juli a.s. is de maandelijkse maaltijd in het
Inloophuis. U kon zich hiervoor inschrijven op 20 juli jl.
De kerk is open vanaf 11:30 uur. Er is dan geen
middagpauzedienst.

Opbrengst collecten vorige week in de
Pelgrimskerk
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerk

€ 194,05
€ 171,75

Volgende data zijn: 25 juli, 1 en 8 augustus
Aanvang: 10.30 uur
Plaats: Balijbos
Verzamelpunt: ingang speelbos, even voorbij de
kinderboerderij.
Info: Marga Schipper-Boven. T. 3613403; E:
marga_boven@ziggo.nl

Het Weekbericht verschijnt zondag, geeft informatie over de kerkdienst en kan verder worden aangevuld met korte
mededelingen en activiteiten daaromheen.
Kopij uiterlijk donderdagavond vóór 19.00 uur inleveren via e-mail: weekberichtoase@gmail.com of internetsite:
www.oase-meerzicht.nl

