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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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Bijzonderheden
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Organist
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Lezingen
10-r-dienst
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Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

aanvang 10.00 uur
Wereld-voedseldag
ds. Dick Sonneveld
Sjaak Jansen
Petra Roosma en Joan van Krimpen
Arie Vooijs
Gerard Kok
Deuteronomium 15: 1-11 en Marcus 10: 17-31
Janneke Vooijs
groep 1 t/m 8: o.l.v. Gerda Vooijs
Els Rijksen en Ilona v.d. Zwan
Marius Cusell
Deborah de Korte
Petra Roosma
Gré Groenendijk en Inge van Eekelen
1. Wereldiaconaat (KiA) 2. Wijkwerk van De Oase
groen
4e zondag van de herfst

Liturgie A
Liederen voor de dienst
Lied: 285
Orgelbijdrage
Psalm 146 : 2 en 4
Lied 1005
Lied 816
Hemelhoog 703
Psalm 130 : 1 Ned. en Ind.
Lied 423

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 het
echtpaar Van Belle-Zoutenbier, zij waren 27 september
50 jaar getrouwd en naar mw. E. ter SchiphorstKraszkiewicz, zij bereikte op 12 oktober de zeer hoge
leeftijd van 97 jaar.

1ste Collecte voor Sulawesie
Afgelopen woensdag is de nationale actie op radio en
televisie geweest “Nederland help Sulawesie”. Kerk in
Actie biedt direct hulp aan slachtoffers en ook bij de
wederopbouw. Via de lokale partners komt hulp terecht
bij die mensen die dat het meest nodig hebben.
Voorlopig krijgen zwangere vrouwen, kinderen en
ouderen de eerste hulp.
Uw gebed en steun zijn onmisbaar. Kom in actie en
steun de slachtoffers op Sulawesie met uw gift in de
eerste collecte. Ook kunt u een bedrag overmaken naar
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v.
“Noodhulp Sulawesie”.

Gemeenteberaad
Na afloop van deze morgendienst 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. Vandaag zullen we u verslag
doen van de stand van zaken.
U bent allen van harte uitgenodigd.

Meer zicht op elkaar
Een aantal gemeenteleden ondergaat flinke
behandelingen om hun ziekte te overwinnen. Soms met
goede en hoopgevende resultaten, maar soms vraagt
dat traject ook zeer veel energie en kracht en vallen de

resultaten tegen. We denken aan een aantal
gemeenteleden en hun partners die zich tegen wil en
dank in dit laatst genoemde traject bevinden. Dat de
hoop een bron van kracht mag zijn die uiteindelijk ook
deze tegenslagen helpt overwinnen.

Jarigen 80+ deze week
Vandaag zondag 14 oktober mw. M. Bron-Toet, zij
wordt 80 jaar.
Op woensdag 17 oktober mw. Pieterse-Dijkman, , zij
wordt 91 jaar en mw. A. Haak-Mallet, zij wordt 90 jaar
en dhr. J. Bouwmeester, hij wordt 84 jaar.
We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en
wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Voorganger en gemeente onderweg
In de week van 20 t/m 28 oktober ben ik mogelijk wat
minder bereikbaar, i.v.m. de vakantie van de kinderen.
De activiteiten en werkzaamheden draaien grotendeels
gewoon door, maar soms gaat het gezin even voor in
deze week. U kon in vorige berichten al lezen dat ik
begonnen ben met de missionaire specialisatie.
Regelmatig verschijnen er op de website oasemeerzicht.nl updates van de studiedagen en opgedane
ervaringen. Ook zijn er op de website nog meer
interessante gegevens over onze activiteiten te vinden.
Ook de facebookpagina Kerkelijk Centrum “De Oase”
Meerzicht is het waard om in de gaten te houden (en
een like te geven). Mocht u toch bezig zijn op de
computer, laptop, ipad of telefoon, dan kunt u wellicht
ook nog een digitale versie van ons weekbericht
aanvragen via de scriba. Dan blijft u helemaal op de
hoogte.

Opbrengst collecten
7 oktober: collecte Kliederkerk

€ 195,60

Lees-en-gespreksgroep: 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. In dit boek zijn bijzondere gelijkenissen te
vinden die ons, net als hoorders in Jezus tijd, op
nieuwe wijze naar onszelf, ons handelen en de wereld
laten kijken. Op woensdag van 10.30-12.00 uur en op
vrijdagavond van 20.00-21.00 uur. We lezen per week
dezelfde hoofdstukken, dus u kunt kiezen welk moment
u het beste schikt.

Open deuren: wees welkom en praat mee
De deuren van de Oase staan wijd open. Iedereen mag
binnenlopen. Je kunt samen lunchen (zelf meenemen),
in gesprek gaan over de lezingen die binnenkort op het
rooster staan of gewoon even rustig de krant of een
tijdschrift lezen. Natuurlijk kan je ook een spelletje
pakken uit de kast. In de kerkzaal kan je de rust en
stilte vinden voor persoonlijk gebed of meditatie.
Elke dinsdag van 11.30-13.30 uur. En elke laatste
vrijdag van de maand (dus dit keer op vrijdag 26
oktober) van 20.00-22.00 uur.

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

Workshop “Leer ons bidden”
Bij gebed denken we aan de persoonlijke relatie 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: € 7,50 voor twee avonden; Opgave en
informatie: Piet Boudeling, 06-53642021,
p.boudeling@filternet.nl.

De kleuren van de liefde
Vind jij stilte en bezinning met anderen
belangrijk? Wil je daar tijd voor
vrijmaken? Dan ben je op donderdag 18
oktober welkom bij de Meditatieve
Middagviering van De Pelgrim. Vaste onderdelen zijn
stilte, meditatie, lezing, muziek, zang en gebed. Steeds
staat een werk van de joodse schilder Marc Chagall
centraal en lezen we een bijbelgedeelte dat daarbij
aansluit. We proberen daarin de kleur van de liefde te
ontdekken, want volgens Chagall gaan al zijn
schilderijen over de liefde. Het thema op 18 oktober is:
Jakob – de kleur van de omkeer.

Overige data: donderdag 25 oktober en 1, 8 en 15
november 2018
Tijd: 12.00 uur - ca 12.30 uur Plaats: Pelgrimskerk.
Kerk open vanaf 11.30 uur.
Info: Joke Westerhof, 079 3169379,
tomenjoke.westerhof@planet.nl

Herdenking bij de watertoren
Op 28 oktober kunt u de mensen gedenken die u
ontvallen zijn. Namen worden genoemd, er is een
moment van bezinning en een moment van ontmoeting.
U leest er meer over in ons kerkblad.
Om 15.00 uur bent u van harte welkom
bij de watertoren in de wijk Rokkeveen.

Sinterklaas project van Present Zoetermeer!
Bent u ook net als deze Piet op zoek naar kinderen die
u blij kunt maken? U kunt ervoor zorgen dat kinderen
uit een gezin die zelf geen sinterklaas kunnen vieren
met sinterklaas toch een cadeautje krijgen.

Hoe?
Stuur een mail naar info@presentzoetermeer.nl en
meld u aan om een kind met Sinterklaas te adopteren
(mogen ook meer kinderen zijn).
U krijgt na het aanmelden van ons gegevens over het
kind zoals geslacht, leeftijd en hobby’s.
U koopt een cadeautje tussen de € 5,00 en € 10,00. U
pakt het in en schrijft de naam van kind op een los
briefje. Lever alles dan in bij Present Zoetermeer aan
de Frans Halsstraat 3 (achter de Pelgrimskerk).
Dit kan op maandag 19-11 t/m donderdag 22-11 elke
ochtend van 9-12 uur of maandagavond 19-11 en
donderdagavond 22-11 van 19-20 uur.

Kerst Inn zoekt nog helpers
Op eerste kerstdag vieren we in ’t Centrum achter de
Pelgrimskerk de kerst- Inn.
Tussen 16.00 en 21.00 uur ontvangen we tegen de 100
gasten die rekenen op een gezellige bijeenkomst in de
sfeer van kerst. Ontmoeting, een verhaal, een spelletje,
muziek en zang en een heerlijk kerstbuffet.
We zoeken mensen die ons willen helpen met
aankleden van de zaal, bakken van iets lekkers voor bij
de koffie/thee, bereiden van iets voor het buffet. En
natuurlijk op eerste kerstdag zelf hulp bij het ontvangen
van de gasten en hulp in de keuken. Ook als u maar
een paar uur kunt, bent u van harte welkom. “Vele
handen maken licht werk” Zeker, een lastige vraag in
een drukke tijd. Maar u doet er een grote groep mensen
enorm veel plezier mee.
Mee doen? Opgeven bij Grietje Cusell 079-3423112/
Hanneke Vermeulen, tel. 079-3210558/
Vermeulenhanneke@hotmail.com

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

