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Meer zicht op elkaar

Afwezigheid ds. Carina Kapteyn

Niet alleen Trudy Kamminga is geopereerd aan haar knie,
na een vervelende val vorige week is nu ook Geert
Stautener geopereerd aan zijn knie. Beiden maken het naar
omstandigheden goed, maar zullen nog enige tijd moeten
werken aan herstel.
We leven mee met die gemeenteleden die te maken hebben
met het gemis van een naaste, familielid of goede vriend(in).
Het valt niet altijd mee om iemand los te moeten laten. Wij
wensen u kracht van de Heilige Geest om door te kunnen
blijven gaan en mensen om u heen die zijn als engelen.

Op maandag en dinsdag, 24 en 25 september, ben ik op Hydepark vanwege de opleiding Missionair Specialist. Dat betekent dat de openmiddag van dinsdag 25 september niet
doorgaat. Voor zeer dringende zaken, ben ik via mijn 06 te
bereiken: 06-49979513. Ik zal mogelijk niet in staat zijn om
meteen uw oproep te beantwoorden, maar als u uw naam en
nummer inspreekt, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

Gedachtenis met steenlegging
Op het moment zijn er veel bijzondere diensten in onze wijkgemeente. Hierdoor is het wat lastig om op een passend
moment het overlijden van Alfred van Velzen te gedenken.
Natuurlijk blijft het onze inzet vanuit de taakgroep eredienst
om het gedenken van de overledenen te midden van de gemeente op de zondagse eredienst vorm te geven. In deze
situatie meenden we dat een uitzondering de beste keuze
was.
Daarom is samen met de familie van Velzen afgesproken
om het steentje in het doopvond neer te leggen op woensdag 26 september, om 19.30 uur. Er zal hierbij een kort
liturgisch moment zijn, waarbij heel de gemeente van harte
welkom is. Eveline, Deborah en Olaf stellen het zeer op prijs
als u in de gelegenheid bent om dit bijzondere moment met
hen mee te maken.

Jarigen 80+ deze week
Vandaag zondag 23 september mw. A. van Wijk-van Kralingen, zij wordt 85 jaar.
Op woensdag 26 september dhr. J. Voorsluijs, hij wordt 81
jaar.
Op zaterdag 29 september dhr. J. van Eekelen, hij wordt 80
jaar en op dezelfde datum dhr. W. Houweling, hij wordt 84
jaar.
We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en wensen
hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

POR-thema-gesprekavonden
U praat toch ook mee? Er zijn nog 4 avonden om met elkaar
in gesprek te gaan rondom de thema’s die u aangedragen
heeft tijdens de gemeente-avonden. Op deze avonden staat
de concrete invulling van uw verlangens centraal. Hoe gaan
we vorm geven in het komende jaar aan uw verlangen naar
‘geloof en wereld’, aan ‘beweging’, aan ‘gemeenschap’ en
aan ‘de ervaring van gemis en vriendschap’?
 Maandag 24 september over ‘Geloof en Wereld’ in De
Regenboog,
 Dinsdag 25 september over ‘Bewegen als vorm van samen-komen’ in De Oase,
 Donderdag 27 over ‘Gemeenschap’ In De Oase,
 Maandag 1 oktober over ‘Gemis en vriendschap’ in de
Pelgrimskerk.
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 (dus ook binnen de Oase!!!)
gaan leggen.

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?

Opbrengst collecten 16 september
1e collecte Diaconie
2e collecte JOP Jeugdwerk PKN

€ 78,20
€ 92,18

Giften en inkomsten
Via het pastoraat ontvangen: 50 euro van dhr. B. voor Vorming en Toerusting activiteiten, 50 euro als dank van fam.
de Mos voor goede huwelijksjaren te besteden aan het wijkwerk, en nogmaals 50 euro als dank voor gezegende
huwelijksjaren voor het wijkwerk.
Inmiddels is ook het bedrag bekend van de Vorming en Toerusting activiteiten van vorig seizoen: in totaal is er 116 euro
en 45 cent aan giften gegeven tijdens het werk van V&T. Dit
bedrag zal weer ingezet worden voor de aanschaf van nieuw
materiaal voor V&T in het komende seizoen.
Alle gevers hartelijk dank!

Klaverviermaaltijd
a.s. dinsdag 25 september
Aanstaande dinsdag serveert de
werkgroep ZWO weer heerlijke driegangen-maaltijden voor onze goede
doelen. Kom eten en steun het werk
in wees- en kindertehuizen in
Thailand van Merci International, ondersteun mensen op
zoek naar veiligheid in Ethiopië en lever een bijdrage aan de
studiekosten voor studenten in Oost-Kenia via SCHiK.
Tijd 18.00-19.30 uur, kosten € 6,00-8,50. Schrijf u in op de
formulieren in de hal of bel Ria van Dam, tel. 3515107. We
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen bij de
projecten en doen voorbeden.
Werkgroep
ZWO

Vanuit de wijkkerkenraad:
Woensdag 12 september hebben we in de wijkkerkenraadsvergadering de vitaliteitscan van De Oase besproken,
die de klankbordgroep heeft voorbereid. In het onderzoek
naar een mogelijke fusie van de drie POR-wijken voeren alle
drie de wijken zo'n vitaliteitscan uit. Hierover praten we op
woensdag 3 oktober met de drie wijkkerkenraden verder. Wij
zullen de resultaten van de vitaliteitscan en de stand van
zaken rondom het fusie onderzoek met u delen in een
gemeenteberaad op zondag 14 oktober, na de dienst.
Reserveert u deze datum vast in uw agenda?
Namens de wijkkerkenraad: Els Alebregtse, scriba

Workshops Symbolisch bloemschikken

Rommelmarkt in de Genesareth kerk,

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 (bijv ijzerdraad e.d.) meeneemt.
De data zijn: woensdag 26 sept en 21 nov. in 2018 en 20
febr. en 10 april in 2019.
Het onderwerp voor 26 september 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 later
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

Op zaterdag 13 oktober a.s. organiseren de Genesarethkerk en De Oase, weer de jaarlijkse rommelmarkt, de markt
is van 10.00 tot 16.00 uur geopend.
De opbrengst is dit jaar voor het weeshuis Peduli Anak op
Lombok wat door de aardbevingen geheel is verwoest. Ook
gaat een klein deel naar de DJ-school in Zoetermeer.
Heeft u nog goede verkoopbare spullen, dan kunt u die op
vrijdag 12 oktober naar de kerk brengen, van 15.00 tot 20.00
uur. Als dat niet lukt neem dan contact op met Anton Bood,
06-36249274 of antonenannelies@ziggo.nl dan regelen wij
een oplossing.
U bent dus van harte welkom om spullen te komen brengen
en om op zaterdag uw slag te slaan in de ruime keuze van
het aanbod.
De rommelmarkt is een gezamenlijke activiteit van de
Genesareth-kerk en De Oase, dat betekent dat Anton het
aanspreekpunt is voor De Oase.
De rommelmarkt kan echter nooit georganiseerd worden
zonder vrijwilligers, dus in de hal ligt een intekenlijst waarop
u kunt aangeven wanneer u kunt helpen.
Schrijf uw naam erbij zodat dit weer een fijne gezamenlijke
activiteit wordt, help mee!!
Bedankt namens de organisatie en tot ziens op 12 of 13
oktober.

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.
De aanmeldingen stromen ondertussen al binnen, dus reserveer op tijd voor een plekje. 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,- 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 klaar ligt
in de kerk! U komt toch ook?

Op zoek naar een nieuwe baan
....en lukt dat niet zoals je zou willen? Of ken je iemand die
in deze situatie zit en wel wat hulp kan gebruiken?
JobHulpMaatje Zoetermeer start op woensdag 3 oktober een
nieuwe JobGroup cyclus van 7 wekelijkse ochtendbijeenkomsten om te helpen. Schrijf je in via
http://www.JHM-Zoetermeer.nl of bel 06
4157 2157. Zie voor meer informatie de
folder of de website.

Open Podium in de Oosterkerk
De stichting Podium320 organiseert op zaterdag 29 september een Open Podium in de Oosterkerk, Oosterheemplein 320. Dat houdt in dat er een zeer afwisselend
programma wordt geboden met optredens van een jonge
pianiste, een sax-orkest, een blokfluit-duo en een bekende
tenor. Het programma wordt afgesloten met een optreden
van het Zoetermeers Mannenkoor.
De middag begint om 12.45 uur en duurt tot ca. 16.30 uur.
De toegang is de gehele middag gratis. Meer info is te
vinden op de website www.podium320.nl.

De kleuren van de liefde Meditatieve middagvieringen in De Pelgrim
Ben jij ook op zoek naar stilte en
bezinning? Voor sommigen is het al
een vast ritme: een moment van
bezinning op donderdag om 12.00 uur
in de bovenkamer van de Pelgrimskerk. Vanaf 4 oktober is er een serie
van zeven vieringen in de kerkzaal,
dan ook muzikaal begeleid door
Jacques van Oosterom.
In deze meditatieve middagvieringen kijken we steeds naar
een werk van de joodse schilder Marc Chagall en lezen een
tekst die daarbij aansluit. We proberen er de kleur van de
liefde in te ontdekken, want volgens Marc Chagall gaan al
zijn schilderijen over de liefde.
Vaste onderdelen van de meditatieve middagvieringen zijn
stilte, meditatie, lezing, muziek, zang en gebed. De kerk is
open vanaf 11.30 uur voor een moment van bezinning vooraf. De viering begint om 12.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om nog even te blijven en iets te drinken.
Een hartelijk welkom voor ieder die met ons stilte en bezinning wil zoeken. Het thema van de viering op 4 oktober is:
Noömi – de kleur van de terugkeer.
Data:

donderdagen 4, 11, 18 en 25 oktober en
1, 8 en 15 november 2018
Tijd:
12.00 uur - ca 12.30 uur (de zijdeur van de
kerk is open vanaf 11.30 uur)
Plaats:
Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86,
2712 HK Zoetermeer
Informatie: Joke den Hertog, 079 3315855,
f2hjfdenhert@hetnet.nl
Joke Westerhof, 079 3169379,
tomenjoke.westerhof@planet.nl

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

