P ROTE STANTS E

e

33 jaargang - nr. 40

W IJ K G E M E E N T E

DE

O ASE

Weekbericht

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

zondag 16 sept 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.
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Gemeentezondag, ontmoeten vanaf 9:30, kerkdienst 10:30 Liederen voor de dienst
Lied: ‘Dit huis vol mensen’
ds. Carina Kapteyn
Lied 997 : 1, 2, 3 en 4
Els Alebregtse

Mary Lemmers, Wilma Wijers-Bruins
Jaap van der Giessen

Oase Cantorij o.l.v. Liselet van Gent
Simrit van Velzen
Exodus 4 : 10-17, 1 Samuël 3 : 1-10, Lucas 19 : 1-7
groep 1 t/m 8: o.l.v. Marcia Uiterdijk
Ilse en Emi Gerritsma
Cor Meijer, Marius Sneller
Marius Sneller
Els Rijksen
Coby Lagas, Wil Ros
1. Diaconie
2. JOP Jeugdwerk (PKN)
rood
13e zondag van de zomer

Luisterlied
Psalm 139 : 1, 2 en 8
Luisterlied
Lied 877
Hemelhoog 272
e
Lied 25
Lied 235
Lied 810

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.
G.A. Kamminga, zij kwam uit het ziekenhuis en naar
het echtpaar Lemmers-Beersma, zij zijn op 20 september a.s. 50 jaar getrouwd.

Opbrengst collecten
1e collecte Diaconie
2e collecte Missionair werk 100 plekken

€ 116,45
€ 92,45

Meer zicht op elkaar
Een grote schrik voor Eveline, haar dochter Deborah en
schoonzoon Olaf deze week, want op 11 september
overleed Alfred van Velzen, op de leeftijd van 69 jaar.
Alfred had al vele jaren een zwakke gezondheid en
Eveline verzorgde haar man al die tijd met veel liefde.
Toch kwam zijn overlijden nog onverwachts, zo vlak
voordat ze met z’n allen op vakantie zouden gaan.
Maandag is er gelegenheid tot afscheid nemen bij
van Dongen Uitvaartzorg, 18.30-19.45 uur. En de
crematieplechtigheid wordt gehouden op woensdag 19
september om 14.00 uur in de aula van crematorium
Meerbloemhof. Tekenen van meeleven kunnen
gestuurd worden naar hun huisadres. Laten wij in onze
gebeden aan hen denken.
Trudy Kamminga is deze week aan haar knie
geopereerd. Ze zal het de komende tijd nog rustig aan
moeten doen. We wensen haar een goed herstel toe.
Geert en Eggy Stautener hebben in de afgelopen tijd de
nodige zorgen op hun pad gehad. Met name de
gezondheid van Geert vraagt veel geduld en energie op
dit moment. Bij dit alles is hun vertrouwen in de Heer
groot. Ze merken elke dag opnieuw dat Hij bij hen is.
En deze ervaring bidden ze allen toe die in zorgen zijn,
moeiten of verdriet kennen, in woorden van ons thema
van vandaag: God kent jou wis en zeker!

Overlijden
Via omwegen en uit de kerkelijke ledenregistratie
vernamen wij dat ons gemeentelid de heer F.A.W. van
der Werf is overleden op 23 augustus 2018, in de
leeftijd van 86 jaar. Hij woonde aan het Hoevenbos en
was ongehuwd. Wij wensen de familie van de heer van
der Werf en ieder die hem zal missen de troostende
nabijheid van God en mensen toe.

Jarigen 80+ deze week
Op maandag 17 september mw. C. Noordhoek-van den
Haak, zij wordt 81 jaar.
Op dinsdag 18 september bereikt mw. J.M.
Schiermeier-Hiele, de hoge leeftijd van 94 jaar.
Op woensdag 19 september dhr. H. Zandhuis, hij wordt
85 jaar.
Op zondag 23 september mw. A. van Wijk-van
Kralingen, zij wordt 85 jaar.
We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en
wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Por-thema-gesprekavonden
Als u dit leest is de eerste avond over Stilte alweer
achter de rug. Deze week kunt u op dinsdag 18
september deelnemen aan het gesprek over
Geloofsverdieping (Regenboog), maandag 23 over
Geloof en Wereld (Regenboog), dinsdag 24 over
Bewegen als vorm van samen-komen (Oase),
donderdag 27 over Gemeenschap (Oase), en op
maandag 1 oktober over Gemis en vriendschap
(Pelgirmskerk). Elke avond begint om 20.00 uur. U bent
van harte welkom om mee te praten, want ook uw
mening doet ertoe en telt mee in de accenten die we
binnen de POR en binnen onze eigen geloofsgemeenschappen gaan leggen.

Woensdag 19 september: Rondom de Bron

Gebedsweek voor de vrede van Christus

Van 19.00-19.45 uur. Een korte liturgische in- en
uitleiding en verder volop ruimte voor gesprek rondom
een thema.

17-22 september 2018
In de vredesweek is er voor iedereen elke dag
gelegenheid om mee te bidden voor de vrede. Op
maandag 17-09 bent u welkom in de Pinkstergemeente
Morgenstond, Caesar Frankrode 58. Dinsdag 18-09:
Oosterkerk, Oosterheemplein 320. Woensdag 19-09:
Gtime City Church, Baron de Coubertinlaan 6.
Donderdag 20-09: Oude Kerk, Dorpsstraat 59. Vrijdag
21-09: Chinese Evangelische kerk “Geloof hoop en
Liefde”, Antigoneschouw 33. Zaterdag 22-09: De Oase.
De bijeenkomsten zijn van 19.00-20.00 uur.
Zondag 23-09 bidden we samen met onze RK-broeders
en zusters in de Genesareth; die dienst begint om
10.30 uur.

Donderdag 20 september: Start-avond!
Komt u ook langs om mee te praten over de
verschillende gespreksgroepen en bijbelstudies die we
willen opstarten met elkaar? Er zal materiaal aanwezig
zijn om op te oriënteren. Het kan ook zijn dat u zelf een
leuk idee heeft om mee aan de slag te gaan: een boek
dat u samen wil lezen en bespreken, een thema om
over door te praten, of wat dan ook: neem het mee en
breng het in.
De bedoeling is dat we in ongeveer een uur tijd
verschillende groepen hebben samengesteld die in de
komende weken met elkaar aan de slag gaan op het
gebied van verdieping en geloofsgesprek.
Meer info: ds. Carina Kapteyn

Vrijdag 28 september
Niet alleen is er die avond Tienertent, van 19.00-20.00
uur. Ook is de kerk open voor ontmoeting en gesprek.
En er is deze avond speciaal ruimte gemaakt voor alle
mensen onder de 50 jaar, om met elkaar in gesprek te
komen, om een programma te ontwikkelen voor het
komende kerkelijk seizoen. Kom jij ook?

Werktijden ds. Carina Kapteyn
Eigenlijk is dat al een hele uitdaging om iets te zeggen
over de werktijden van een voorganger. Want als er iets
is dat nooit vastligt is dat de werktijd van een dominee.
Maar in een poging toch een en ander wat te
structureren geef ik u hier toch een overzicht van de
werkdagen en bereikbaarheid:
Maandag: dit is in principe mijn vaste studiedag
vanwege
de
tweejarige
opleiding
Missionaire
Specialisatie die ik dit jaar en komend jaar zal volgen.
Deze dag ben ik eigenlijk niet bereikbaar/beschikbaar
voor overige zaken.
Dinsdag: de dag begin ik met een overleg met de
collega’s in de POR. Daarna zal ik van 11.30-13.30 uur
in de Oase aanwezig zijn, tijdens de inloop. Aan het
eind van de middag tussen 17.30- 18.00 uur ben ik
telefonisch bereikbaar voor het maken van een
afspraak of korte vragen. De avond is vooral eigen- en
gezinstijd.
Woensdag besteed ik, net als donderdag en vrijdag,
aan diverse werkzaamheden. Op woensdag- en
vrijdagmiddag, na 14.00 uur, ben ik vrij.
Vrijdagavond is het tijd voor de jeugd en 1x maand is er
open inloop voor iedereen in de kerk.
Zaterdag is in principe een vrije dag, en op
zondagmorgen ben ik meestal in de kerk te vinden.

Workshops Symbolisch bloemschikken
Bloemschikken is een inspirerende manier om met
geloven en Bijbelse verhalen om te gaan. Het gaat om
expressie door middel van symbolische gebruikte
bloemen , planten,lijnen,kleuren en andere materialen.
Ieder werkt op zijn eigen niveau dus zowel beginners
als gevorderden kunnen mee doen. Er worden thema’s
genoemd maar je mag altijd zelf een thema kiezen.
Het is de bedoeling dat je zelf een schaal, bloemen,
groen, oasis en materiaal ( bv ijzerdraad e.d.)
meeneemt.
De data zijn : woensdag 26/09 en 21/11 in 2018 en
20/02 en 10/04 in 2019.
Het onderwerp voor 26/9/2018 is het thema van de
Vredesweek (15 tot 23 september ): Generaties voor
vrede: oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op
weg naar een vreedzame wereld. Het thema voor de
overige woensdagen spreken wij met elkaar af.
Tijd: 19:30 – 22:00 uur
Plaats : De Oase, Kerkenbos 8 in Meerzicht
Kosten : 3,50 per avond incl. koffie en thee
Informatie en aanmelden:
Irene Guijt, tel 3315292 / ireneguijt@casema.nl
Marja van Andel, tel 3214492 / andel40@zonnet.nl

4-gangen diner door Saskia Koerselman &
World Servants Zoetermeer
Op zondag 7 oktober organiseert de World Servants
Zoetermeer een 4-gangendiner in samenwerking met
chef-kok Saskia Koerselman. Het luxe diner zal
plaatsvinden in de Oase (Kerkenbos 8, Zoetermeer).
Het beloofd niet alleen een smakelijke avond te
worden, maar u zult tussen de gangen door ook nog
worden vermaakt door uw stijlvolle serveerders! De
prijs is slechts 25,- euro inclusief 1 drankje
(wijn/bier/fris) en koffie. De avond vangt aan om 18:00
uur en zal circa 20:30 uur zijn afgelopen. Aanmelden
kan
door
een
email
te
sturen
naar
world.servants.zoetermeer@gmail.com of door het
inschrijfformulier in te vullen dat voor u klaarligt in de
kerk! U komt toch ook?

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

