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33e jaargang - nr. 30 Predikant ds. Carina Kapteyn, tel. 3478533, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com zondag 26 augustus 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
Voorganger
Dienstdoend ouderling
Dienstdoend diakenen
Organist
Lector
Lezingen
Kindernevendienst
Crèche
Koster
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

aanvang 10.00 uur
ds. Carina Kapteyn
Wim de Rooij
Wout van Goeverden en Mary Lemmers
Arie Vooijs
Petra Roosma
Psalm 78 : 1-8 en 12-28 en Hebreeën 1 : 1-16
groep 1 t/m 8: o.l.v. Trudy Sneller
Ilona en Miranda v.d. Zwan
Evert de Graaf
Deborah de Korte
Petra Roosma
Coby Lagas en Wil Ros
1. Diaconie
2. Wijkwerk van De Oase
groen
10e zondag van de zomer

Liturgie A
Liederen voor de dienst
Psalm 108 : 1 en 2 (oude
berijming)
Orgelbijdrage
Gezang 9 : 7 (bundel 119
gezangen)
Psalm 105 : 1 en 5 (oude
berijming)
Lied 904 : 1 en 2
Gezang 257 (LvK)
Lied 146a : 4, 5 en 6
Hemelhoog 705 (kinderlied)
Hemelhoog 345

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.
B. van Dam-Mantel, en naar dhr. S.J. Baar, als dank
voor het verzorgen van de tuin van De Oase.

Jarigen 80+ deze week
Op woensdag 29 augustus mw. G.A. van Dijk-van Tol,
zij wordt 83 jaar en op diezelfde datum mw. A.
Hoogendam-de Bruin, zij wordt 81 jaar.
Op zaterdag 2 september dhr. H. Noordhoek, hij wordt
84 jaar.
We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en
wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Klaverviermaaltijd
Dinsdagavond 28 augustus van 18.0019.30 uur is er weer de maandelijkse
Klaverviermaaltijd ten behoeve van de
drie diaconale doelen.
U kunt zich via de intekenlijst in de hal van de kerkzaal
opgeven of via Ria van Dam, tel. 3515107.

Viering op 31 augustus
Vrijdag 31 augustus, voorafgaand aan de Viering van
de Maaltijd van de Heer op zondag 2 september, is er
een korte viering in de Voorhof. Deze viering begint om
14.00 uur.
Opgeven van te voren is vanwege de organisatie
handig, maar laat dat u niet tegenhouden om toch
vrijdag zonder aanmelding vooraf deel te nemen. (Er is
altijd ruim genoeg brood/wijn/druivensap aanwezig) De
viering van brood en wijn duurt een half uur, daarna is
er gelegenheid voor wie dat wil om elkaar verder te
ontmoeten.

Oase-momentje: komt u vrijdag ook even
langs?
Op de laatste vrijdag van de maand, van 20.00-22.00
uur is de Oase open voor ontmoeting en gesprek.
Zomaar even lekker kletsen met elkaar, een spelletje
doen, samen iets drinken. De kerkzaal is ook open voor
die mensen die behoefte hebben aan een moment van
stilte of rust.
Niets hoeft, veel mag. De eerste keer dat de kerk open
is, is op vrijdag 31 augustus.
Het eerste kopje koffie/thee is gratis. Voor de overige
consumpties betaalt u een kleine bijdrage.
Komt u, kom jij, ook langs? De deur staat open!

Vooraankondiging
Een nieuwe start voor school, kerk en voor nieuwe
contacten om zo verbinding te maken.
Op 15 september organiseren 3 kerken in Zoetermeer
een Vossenjacht voor jong en oud. Hou je van
gezelligheid, spanning, natuur en de uitdaging om als
eerste alle vossen in het bos te ontdekken geef je dan
op! Iedereen is welkom. Het bos is toegankelijk voor
rollators en kinderwagens.
We hopen op een grote opkomst. Er zijn geen kosten
aan verbonden.
Je kunt je opgeven door je aan te melden op het
volgende emailadres:
startweekend@pwgderegenboog.nl

Zondag 16 september: Ontmoetingen rondom
de Bron in de Oase
Deze zondag willen we volop ruimte maken om elkaar,
onze gasten en God te ontmoeten in en rondom ons
kerkgebouw. Gasten zijn bijzonder welkom! We vragen
dan ook aan onze vaste bezoekers om een of
meerdere gasten mee te nemen naar deze gemeentedag.

Het programma van deze dag is gebaseerd op de
zogenoemde kerk-proeverij, een programma waarbij de
kerk zich op een open en laagdrempelige manier toont
aan haar leden en gasten.
We beginnen vanaf 9.30 uur met koffie en thee, bij
goed weer op het kerkplein. Hier is volop gelegenheid
om elkaar te ontmoeten. Samen gaan we rond 10.30
uur ons gebouw binnen, om daar de ontmoeting met
elkaar en God voort te zetten. De viering zal
laagdrempelig zijn, te volgen voor mensen die niet zo
bekend zijn met de kerkelijke gewoonten. We zingen en
bidden en luisteren naar verhalen waarin de ontmoeting
met God centraal staat. Ook hoort u iets over de
momenten van ontmoeting en gesprek die we vanuit de
kerkgemeenschap in de komende maanden zullen
organiseren.
Na een tweede ronde van koffie en thee zullen we
onder leiding van de cantorij samen liederen zingen,
afgewisseld met wat ludieke accenten. U kunt hierbij
denken aan een grappig gedicht, een vrolijk verhaaltje
of een goede grap…of..? Misschien heeft u nog een
bijzondere invulling voor dit moment? Dan kunt u dat
van te voren aangeven bij ds. Carina Kapteijn.
Tot slot van dit programma willen we samen gaan eten.
We vragen u daarvoor iets lekkers mee te nemen, voor
uzelf en wat extra’s voor een ander. Zo rond 14.00 uur
is het programma afgelopen, natuurlijk kunt u ook dan
nog gezellig in de kerk blijven en elkaar verder
ontmoeten. Er is ook gelegenheid om een
gezelschapsspel te spelen met elkaar.

Meditatie bijeenkomsten
Het gebeurt in de stilte
Wil jij ook ervaren wat er in de stilte gebeurt? Dan ben
je hartelijk welkom op onze meditatie bijeenkomsten.
Ze zijn op dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Op 4 september beginnen we met een nieuwe serie. De
data vind je hieronder. We beginnen elke bijeenkomst
met lichaamsontspanning en aandacht voor de adem.
Daarna laten we ons verrassen. Na een korte inleiding
zijn we een tijd stil. De ene keer stellen we ons open
voor een beeld, een andere keer voor een lied/muziekstuk of een tekst. Op de laatste bijeenkomst in
december willen we een mandala tekenen in de sfeer
van kerst. Steeds komen we in de stilte bij wat ons
raakt, persoonlijk, in ons leven en geloven. Er is
gelegenheid om daarover iets aan elkaar te vertellen.
Data in 2018: 4 september, 2 oktober, 6 en 20
november, 4 en 18 december 2018 Plaats:
e
Pelgrimskerk, 1 Stationsstraat 86, entree via de zijingang.
Kosten: 2 euro per keer, inclusief thee na afloop.
Info en aanmelding bij: Marga Schipper, 3613403,
marga_boven@ziggo.nl en Joke den Hertog, 3315855,
f2hjfdenhert@hetnet.nl.
Zie voor meer informatie de flyer, of kijk op
www.depelgrimzoetermeer.nl

Komen en gaan van voorgangers in
Zoetermeer
Op zondag 2 september om 15.00 uur zal ds. Jaap van
den Akker intrede doen in de Christus Triomfatorkerk in
Den Haag. Op zaterdag 1 september, daags daarvoor,
is de installatieviering van diaken Ronald van Berkel in
de Nicolaaskerk. Bij beide vieringen bent u van harte
welkom. Vanuit de Oase wensen we beide voorgangers
veel zegen toe in hun werkzaamheden.

Dank 1
Wij willen u allen danken, die gereageerd hebben op
ons 50 jarig huwelijksjubileum.
Uw reacties zijn voor ons een blijvende dankbare
herinnering.
Rita en Jan de Bruin.

Dank 2
Op 12 juli zijn wij in het huwelijk getreden in de Oase.
Wat een prachtige dag en wat een prachtige dienst!
Wat straalde de Oase! Inmiddels zijn wij terug van
huwelijksreis en begint het dagelijkse leven weer.
Graag willen wij iedereen bedanken, die mee heeft
geholpen om onze trouwdag zo speciaal te maken. Dat
zijn natuurlijk alle aanwezigen, maar toch willen wij met
namen noemen Arie van den Berg, Carina Kapteyn,
Jan Jonker en Bas Vooijs (voor de prachtige versiering
van de kerk), Arie Vooijs voor de muzikale begeleiding,
Coby Velzen voor het lectorschap en al het andere
regelwerk en Coby Schoonen voor de prachtige
bloemen en de stoelen en alle anderen die een bijdrage
hebben geleverd! Wat mooi om omgeven te zijn door
zo veel liefde! Daarin voelen wij toch Gods zegen het
meeste.
Johannes en Nicole Eichwald

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

