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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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Na de dienst is er gratis Fair trade-koffie, thee en limonade – maar een bijdrage in de koffiebus wordt natuurlijk gewaardeerd.

Bloemengroeten

Gemeenteberaad 14 oktober a.s.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar het
echtpaar Kleine Deters-Westmaas, zij waren 27 juni 50
jaar getrouwd en naar de familie Van der ZwanErmerins, zij waren op 17 september 25 jaar getrouwd.

Zondag 14 oktober vindt een gemeenteberaad plaats
over het onderzoek naar een mogelijke fusie met de
wijkgemeenten Pelgrimskerk en Regenboog. Dit
gemeenteberaad
is
een
vervolg
op
het
gemeenteberaad van april 2018. We hebben toen dit
onderzoek aangekondigd. Op 14 oktober zullen we u
verslag doen van de stand van zaken. Het beraad vindt
plaats na de dienst op 14 oktober. U bent allen van
harte uitgenodigd.

Meer zicht op elkaar
Vandaag heten wij in het bijzonder de kinderen van de
Prinses Amaliaschool en familieleden en vrienden van
harte welkom in ons gebouw! Het thema van de
boekenweek is Kom erbij! Vriendschap is belangrijk en
noodzakelijk in ons leven, maar hoe doe je dat eigenlijk
‘vrienden zijn’? We gaan vandaag op ontdekkingstocht.

Jarigen 80+ deze week
Op vrijdag 12 oktober mw. M.E. den Daas-Meijer, zij
wordt wordt 87 jaar en en dezelfde datum bereikt mw.
E. ter Schiphorst-Kraszkiewicz, de zeer hoge leeftijd
van 97 jaar.
Op zondag 14 oktober mw. M. Bron-Toet, zij wordt 80
jaar.
We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en
wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Opbrengst collecten
ste

23 sept. 1
de
2
ste
30-sept. 1
de
2

collecte Diaconie
collecte JOP
collecte Diaconie
collecte Wijkwerk Oase

€ 78,20
€ 92,18
€ 109,70
€ 98,80

De seniorensoos
Maandag a.s. 8 oktober hebben wij een gast bij onze
senioren soos in de Oase. Mw. Sera Spanier komt
vertellen over de Joodse feestdagen in de komende
tijd.U bent van harte uitgenodigd voor deze middag. De
middag is van 2 uur tot half 4. De deur gaat om half 2
open.Misschien tot ziens. (Mary Lemmers)

Kerk in Actie start noodhulp Sulawesi
>> Collecte volgende week 14 oktober <<
Via het ACT-netwerk ( het samenwerkingsverband van
kerken om in noodsituaties zeer snel te kunnen
reageren) wordt nu geïnventariseerd wat er aan hulp
geboden kan worden. Alle beschikbare kerken bieden
noodopvang. Voorlopig is een medisch team (2 artsen,
1 verloskundige, 1 bestuurder) aan het werk en een
ander team arriveerde 2 oktober vanuit Tomohon. Zij
zetten zich in bij evacuatie en het uitdelen van voedsel,
drinkwater, dekens, tenten, dekzeilen en lijkzakken.
Ook
nemen
zij
deel
aan
alle
relevante
clusterbijeenkomsten, met onder meer het leger en de
Indonesische overheid (BNPB).Ook de lokale kerken,
waarmee Kerk in Actie samenwerkt, zijn direct
begonnen met hulpverlening. Help ook mee; volgende
week 14 oktober is de 1ste collecte Noodhulp
Suwalesi. Of doneer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie, o.v.v. 'Noodhulp Sulawesi' Hartelijk dank!
* Wilt u vandaag al wat doen: in de hal van de kerk
staat een driehoekige zuil waarin u uw bijdrage kunt
deponeren.
Namens de Diaconie, Grietje Cusell

Lees-en-praatgroep: De orthodoxe ketter
Op twee momenten in de week kunt u met elkaar in
gesprek over een hoofdstuk van het boek “De
orthodoxe ketter en andere onmogelijke verhalen” van
Peter Rollins. Op dinsdag van 10.30-12.00 uur en op
vrijdagavond van 20.00-21.00 uur. We lezen in de week
dezelfde hoofdstukken, dus u kunt kiezen welk moment
u het beste schikt. Het boek aanschaffen is mogelijk,
zodat u thuis ook kan lezen. Het is echter niet
noodzakelijk. U kunt dit doen via Mary Lemmers/Trudy
Kamminga, zo gaat er ook nog een leuke bijdrage naar
onze wijkkas toe voor andere activiteiten. Komende
week lezen we hoofdstuk 2.

In gesprek over jezelf, de ander en de Ander
Aan de hand van het werkboek “Tijd om op te staan”
willen we met elkaar in gesprek gaan. Het is een leuke
interactieve methode die ons aan het denken zet over
Gods unieke plan in jouw leven. Vanaf 23 oktober start
deze groep om 10.30-11.30 uur op de dinsdagmorgen.
Leiding: Trudy van Oel/ds Carina Kapteyn.

Open deuren: wees welkom en praat mee
Niet alleen op de laatste vrijdag van de maand gaan de
deuren van de Oase wijd open, ook elke dinsdag bent u
tussen 11.30-13.30 uur welkom in het gebouw. U kunt
gezellig meelunchen met de dominee (zelf eten
meenemen), in gesprek gaan over de lezingen die
binnenkort op het rooster staan of gewoon even rustig
de krant of een tijdschrift lezen. Natuurlijk kunt ook een
speeltje pakken uit de kast. In de kerkzaal kunt u de
rust en stilte vinden voor persoonlijk gebed of meditatie.
Loopt gerust een keer binnen!

Rommelmarkt in de Genesareth kerk
Zaterdag 13 oktober is er van 10.00 tot 16.00 uur weer
de jaarlijkse rommelmarkt van de Genesarethkerk en
de Oase. De opbrengst is voor het weeshuis Peduli
Anak op Lombok dat door de aardbevingen geheel is
verwoest en een klein deel gaat naar de DJ-school in
Zoetermeer. Goede verkoopbare spullen kunt u op
vrijdag 12 oktober naar de Genesareth kerk brengen
van 15.00 tot 20.00 uur. Lukt dat niet neem dan contact
op met Anton Bood, aanspreekpunt voor de Oase:.
Tel:06-36249274 of e-mail antonenannelies@ziggo.nl
De rommelmarkt kan niet georganiseerd worden zonder
vrijwilligers daarom ligt er in de hal een intekenlijst. De
lijst lag hij er afgelopen zondag ook, helaas was
er maar 1 kerkganger die zijn naam opgaf. Schrijf dus
vandaag uw naam erbij zodat het weer een fijne
gezamenlijke activiteit wordt,
Help mee! Het is de laatste kans!
Bedankt namens de organisatie en tot ziens op 12 of 13
oktober.

Kliederkerk op zaterdag 13 oktober
Iedereen is aanstaande zaterdag welkom in de Oase
om te spelen, te bouwen, te knutselen, te tekenen , te
kletsen en te lezen. Vanaf 15:30 uur ben je welkom,
samen, alleen, jong en oud, iedereen is welkom. Loop
binnen wanneer je wil. Samen ontdekken wat de Bijbel
ons wil vertellen over Vriendschap, dwars door het
kerkgebouw heen. Je kunt vriendschapsbandjes
maken, een BFF-quiz spelen, elkaar helpen bij Twister,
een dans leren, muziek maken en nog veel meer!

Om 17:00 uur is er een korte viering, We lezen een
Bijbelverhaal, vertellen wat we ontdekt hebben en
zingen een lied. Daarna is iedereen welkom voor de
maaltijd, samen eten! Meer informatie: Gerda Vooijs
(jeugdouderling Oase) of ds Carina Kapteyn
Hartelijke groet, Gerda Vooijs – van den Broek.
Jeugdouderling wijkgemeente De Oase

Tienerdienst
Op zondag 14 oktober is er weer tienerdienst (11–16
jaar).In het Bijbelboek Openbaringen staan beelden en
verhalen over het einde van de wereld. Best
afschrikwekkend en beangstigend. Hoe zie jij de
toekomst? Welke beelden heb jij erbij? We gaan niet
alleen praten maar vooral aan de slag met verf en
spuitbussen. We maken een graffity voorstelling van
onze toekomstbeelden.Janneke zal ons hierbij
begeleiden. Tot volgende week! Gerda Vooijs

De muziekhoek van de kerk
Wist u al dat in de kerkzaal we een echte muziekhoek
hebben? Niet alleen het orgel staat er, maar ook de
piano. Ook staat er een drumstel. “Waarom dan?”, hoor
ik u denken, “die gebruiken we toch haast nooit?” Nee,
op zondagmorgen is het inderdaad niet een veel
gebruikt instrument. Op vrijdag tijdens de tienertent en
tijdens de kliederkerk wordt dit instrument echter
veelvuldig gebruikt. Voor veel van onze jongeren en
jeugdige ouderen is het drumstel, net als gitaar, trompet
en keyboard een bekend en favoriet muziekinstrument.
Dat begint al op jonge leeftijd. Kijkt u nog maar eens
goed naar de voorkant van het kerkblad van
september. Daar ziet u een van de jongere leden van
de POR actief op ons drumstel.
Onlangs is er vanuit de organisten opgeroepen om na
te denken als wijkgemeenten over de toekomst van
onze kerkmuziek. Organisten worden steeds schaarser,
maar het verlangen om te blijven zingen met muzikale
begeleiding blijft. Het is een rijkdom dat we zoveel
muzikaal talent hebben in onze gemeente. We willen
daarom onze muziekhoek (van orgel tot piano,
drumstel, keyboard en gitaar) met zorg omringen
(steeds verplaatsen is niet goed voor instrumenten) en
toegankelijk houden voor jong en oud. We bieden
daarmee een veilige oefenruimte voor onze muzikanten
en wie weet, zullen zij in staat zijn om op termijn een
blijvende bijdrage te leveren aan het in stand houden
van de muzikale begeleiding bij onze lofzang.

Evensong in de Oude Kerk
Zondag 14 oktober is er in de Oude Kerk weer een
Choral Evensong, een avondgebed in de Anglicaanse
traditie. Het Projectkoor Oude Kerk zingt een Magnificat
(Lofzang van Maria) en een Nunc dimittis (Lofzang van
Simeon) van T.T. Noble, verder anthems van W. Byrd
en E. Elgar en verschillende hymns. Lezingen,
gebeden, gemeentezang en koorzang wisselen elkaar
af in deze gezongen eredienst. Het Projectkoor staat
onder leiding van cantor-organist Ronald de Jong;
verder werken mee voorganger ds. C.H. Wesdorp en
organist Dirk Out uit Haarlem.
Tijd en plaats: 18.30 uur, Dorpsstraat 59. Voor verdere
informatie, zie www.oudekerkgemeente.nl/projectkoor
Jaap van der Giessen

De kleuren van de liefde
Op
donderdag
11
oktober bent u weer
welkom
bij
de
Meditatieve
Middagviering van De
Pelgrim.
Vaste
onderdelen van deze
middagvieringen
zijn
stilte, meditatie, lezing,
muziek, zang en gebed.
Ook dit keer staat een
werk van de joodse
schilder Marc Chagall centraal en lezen we een
bijbelgedeelte dat daarbij aansluit. We proberen er de
kleur van de liefde in te ontdekken, want volgens Marc
Chagall gaan al zijn schilderijen over de liefde. Het
thema op 11 oktober is: Noach – de kleur van de hoop.
Overige data: donderdag 18 en 25 oktober en 1, 8 en
15 november 2018
Tijd: 12.00 uur - ca 12.30 uur Plaats: Pelgrimskerk
Info: Joke Westerhof, 079 3169379,
tomenjoke.westerhof@planet.nl

“En de aarde bracht voort”
Vier gesprekken over christelijk geloof en evolutie
Wat betekent de evolutie - theorie voor het christelijk
geloof? In vier gesprekken volgen we de zoektocht van
Gijsbert van den Brink in zijn boek En de aarde bracht
voort. Wat zijn de mogelijke gevolgen van acceptatie
van de evolutietheorie voor vragen als: Hoe lezen we
de Bijbel? Hoe zit het met lijden en dood, met Adam en
Eva, met de zondeval? En hoe is de mens dan beeld
van God? Sluiten toevallige mutaties de voorzienigheid
van God niet uit? En zijn moraal en religie dan ook
producten van evolutie? De gesprekken zullen worden
geleid door Leo Kuiper. Deze serie gesprekken wordt
georganiseerd vanuit het Beraad van Kerken in
Zoetermeer. Voor meer informatie over de inhoud van
de avonden zie www.pgzoetermeer.nl/gaandeweg
Plaats: Het Kompas
Data: 5 nov, 14 jan, 4 feb en pm.
Tijd: 20.00 uur
Info: Flip Bakker T 06-24689649

Prima Klaverviermaaltijd, Meer koks nodig
Workshop “Leer ons bidden”
Bij gebed denken we aan het persoonlijk contact van de
mens met God. We zullen ingaan op vormen van
gebed, van voorbeden tot luisteren. Maar gebed is ook
heel persoonlijk. In deze workshop kunnen we onze
ervaringen met elkaar delen. Ook zullen voorbeelden
van gebeden aan de orde komen. Uiteraard is er alle
ruimte voor het stellen van vragen. Maar als je alleen
wilt luisteren, is dat ook prima. Nieuwsgierig geworden?
Geef je op. Data: woensdag 17 oktober en woensdag
31 oktober, van 19.45 – 22.00 uur; in de Pelgrimskerk;
Kosten: EUR 7,50 voor twee avonden; Opgave en
informatie:
Piet
Boudeling,
06-53642021,
p.boudeling@filternet.nl.

Het was weer een heerlijke maaltijd dinsdag 25
september, die in een gezellige sfeer verorberd werd.
De netto-opbrengst was ca. € 160,De diaconale doelen waarvoor wij sparen passeerden
de revue. Volgende keer komt ds. v.d. Ham vertellen
over het prachtige werk van SCHiK in Kenia, waarvan
veel mensen op allerlei wijzen de vruchten van plukken.
Hij neemt daarbij video’s e.d. mee. Komt u dan ook?
Het is op dinsdag 30 oktober.
Nu zijn wij op zoek naar mensen die met de kookploeg
mee willen doen, als vaste kok of en toe eens iets wil
doen. Misschien is vaste kok zijn te veel gevraagd,
maar vindt u het wel leuk om af en toe een voorgerecht,
een hoofdgerecht (of deel daarvan), of een toetje te
bereiden. Heel welkom en meldt u aan bij ZWO
Telefoon 079-351 5107 (Ria van Dam) of schrijf uw
naam op de lijst in de hal van de kerk.

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

