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33e jaargang - nr. 40 Predikant ds. Carina Kapteyn, tel. 3478533, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com zondag 4 november 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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Naam van de zondag

aanvang 10.00 uur
ds. Carina Kapteyn
Evelien van Velzen
Grietje Cusell en Suzanne Granneman
Arie Vooijs
Petra Roosma
Openbaring 1 : 1-3 en Openbaring 4
groep 1 t/m 8: o.l.v. Carolien Lammers
Miranda en Ilona van der Zwan
Peter van den Broek
Deborah de Korte
Els Rijksen
Beppie Bruin en Geke Visser
1. Najaarszendingscollecte
2. Wijkwerk van De Oase
groen
7e zondag van de herfst

Lied voor de dienst : Lied 220
Welkom
Orgelbijdrage
Lofzegging, groet en bemoediging
Lied 777
Gebed
Kinderen naar nevendienst
Inleiding Openbaring
Schriftlezing: Openbaring 1 : 1-3
Lied 851 in beurtzang
1, 2, 9 en 10 allen
3, 5 en 7 orgelkant
4, 6 en 8 paaskaarskant
Schriftlezing: Openbaring 4
Overdenking
Hemelhoog 562
Inzameling gaven
Gebeden
Lied 1010
Zegen

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

Bloemengroeten

De Oase: afwegingen naar herinrichting

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mw. M.
van Ravenswaay-Hol, ter bemoediging en naar mw. E.C. van
Velzen-Zwart, als meeleven na het overlijden van haar man.

Op zondag 11 november vertel ik u, mede namens de
taakgroep eredienst, en Arie Vooijs en Jan Jonker (trekkers in
dit proces), graag iets over de stand van zaken rondom de
plannen voor een herinrichting van De Oase. Hopelijk blijft u
iets langer in de kerk hangen om kennis te nemen van de
stand van zaken en mee te denken over de toekomst van ons
kerkgebouw.

Meer zicht op elkaar
We leven mee met die gemeenteleden die in rouw zijn. We
denken in het bijzonder aan de families van Velzen, Jansen
en van Doesburg. Ook denken we aan gemeenteleden die in
de afgelopen tijd afscheid hebben moeten nemen van een
broer, zus, zwager of goede vriendin. Dat valt niet mee.
Gelukkig zijn er dan ook weer tekenen van liefde in de vorm
van kaarten, bezoekjes, een hand op je schouder of een
aangereikt zakdoekje. Dat doet goed.
In onze gemeente zijn er mensen die onderzoeken ondergaan, wachten op uitslagen en thuis werken aan herstel. Wij
wensen hen de rust toe en de kracht om met deze levensfase
om te kunnen gaan.
Niet iedereen vindt het fijn om zijn/haar naam terug te lezen in
dit gedeelte van het weekbericht. Daarvoor hebben mensen
diverse redenen. Toch is deze plek wel een van de belangrijke bronnen van informatie om mee te kunnen leven met het
wel en wee van onze broeders en zusters. Mocht u toch prijs
stellen op dit meeleven dan vragen wij u om contact op te
nemen met uw contactpersoon, ouderling, ds. Carina Kapteyn
of Riet Haye. Zij zorgen er dan voor een passende vermelding
in het weekbericht.

Bij de dienst
Vandaag beginnen de lezingen uit Openbaring. Tot aan Kerst
zullen we regelmatig uit dit bijbelboek gaan lezen. De figuur
van het lam staat in deze serie lezingen steeds centraal. Zo
lezen we vandaag hoofdstuk 4 en volgende week hoofdstuk
5. Op donderdag 8 november bent u van 10.00-11.00 uur welkom in De Oase om mee te praten over de lezing van volgende week, hoofdstuk 5.
Op dinsdag 27 november bent u om 20.00 uur welkom in De
Oase om samen ons te verdiepen in de lijnen van het
bijbelboek Openbaring.

Week-agenda:
Dinsdag 6-11: 10.30 uur: gespreksgroep, thema: Sta op en
schitter!
Open huis: 12.30-13.30 uur (zelf lunch meenemen).
Woensdag 7-11: 10.30 uur: gespreksgroep Gelijkenissen,
maar dan anders (Orthodoxe ketter), thema: De parel.
Donderdag 8-11: 10.00 uur: Bijbelgesprek: Openbaring
hoofdstuk 5
Vrijdag 9-11: 14.00 korte avondmaalsviering in de Voorhof
19.00 uur Tienertent
20.00 uur: gespreksgroep Gelijkenissen, maar dan anders
(Orthodoxe ketter), thema: De parel.
Zondag 11-11: 10.00 Eredienst met Maaltijd van de Heer
De gespreksgroepen zijn allemaal onderdeel van een serie,
maar ook prima los te volgen.

Jarigen 80+ deze week
Morgen maandag 5 november mw. J. Baartse-de Jong, zij
wordt 80 jaar.
Op dinsdag 6 november mw. M.C. Gravemeijer-Robbertson,
zij bereikt de hoge leeftijd van 90 jaar.
Op zondag 11 november mw. C. van Milligen-van der Graaf,
zij wordt 84 jaar.
We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en wensen
hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Samak-Samen Aktief
Dinsdag 6 november 14.00 uur komen wij bij elkaar in de
Oase om ons maandelijkse uitstapje te plannen.
Anneke Laarman

Missionaire specialisatie

Laatste zondag kerkelijk jaar 2018

Bent u benieuwd wat en wie er allemaal voorbij komt tijdens
de opleiding die ds. Carina Kapteyn aan het volgen is? Kijkt u
dan eens op de website van onze wijk: oase-meerzicht.nl U
leest daar meer over haar ervaringen. In de planning zit nog
ergens een voornemen om u daar ook een avond of middag
mee te vermaken, maar daar hoort u later nog over.

Op zondag 25 november 2018, ook wel Eeuwigheidszondag
genoemd, herdenken we de overleden gemeenteleden van
het afgelopen kerkelijk jaar. We noemen hun namen en
steken daarbij steeds weer een licht aan. Het licht in het
duister herinnert ons aan hen die ons zijn voorgegaan naar
God. Hetzelfde licht wil ons ook bemoedigen in de donkere
tijden van verdriet en gemis: wij mogen uitzien naar Gods licht
in ons leven, vurig brandend in onze harten. Het thema van
deze dienst is dit jaar “De waterbronnen van het Leven
(Openbaring 7:17)”.
Er is in deze dienst ook gelegenheid om anderen te gedenken
die in het afgelopen jaar zijn overleden, maar geen lid waren
van onze wijkgemeente. Tot en met 18 november aanstaande
kunt u de namen doorgeven van hen voor wie u op deze
zondag in De Oase graag een kaars zou willen (laten) aansteken. U kunt daarvoor contact opnemen met de scriba Els
Alebregtse (scribavandeoase@gmail.com/ tel.: 3237239)
Omdat niet iedereen meer even bekend is met de kerk en
haar gewoonten houden we een informatieavond voor nabestaanden en overige geïnteresseerden over deze bijzondere
dienst. Zij zijn van harte welkom op maandag 12 november,
van 19.00 - 20.00 uur in De Oase.

Opbrengst collecten vorige week 28 oktober
1e collecte JOB-hulpmaatje
2e collecte Wijkwerk van De Oase

€ 142,00
€ 110,15

1ste collecte Meer kansen voor inheemse
bevolking in Brazilië
In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen
over hun specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie
COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het
gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door
onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse
bevolking van elkaars cultuur en levensvisie.
Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen
en draagt zo bij aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werk van Nienke in
Brazilië. Meer informatie: www.kerkinactie.nl/nienkepruiksma
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Ethiopië-avond
Op dinsdag 13 november organiseren de gezamenlijke diaconieën in het kader van Wereldvoedseldag een maaltijd en
themabijeenkomst in De Oase. Dit sluit aan bij de aandacht
die de verschillende wijkgemeenten (Ichthus, Oude Kerk, Pelgrimskerk, Regenboog en Oase) hebben voor de programma’s van Kerk in actie in Ethiopië. Kerk in Actie heeft met
haar Ethiopische kerkelijke partners het project ‘Droogtebestrijding in Ethiopië’ opgezet. Dit om mensen die getroffen
worden door de gevolgen van droogte met raad en daad bij te
staan.
Koffie en thee staan om 17.30 uur klaar. Een heerlijke
Ethiopische wereldmaaltijd begint om 18.00 uur. Er is een
collectebus om de kosten te dekken. De meeropbrengst is
voor het project.
Om 19.45 uur start de presentatie van Jeroen Jurriens,
relatiebeheerder bij Kerk in Actie, Hij vertelt over het project.
In de eerste week van november brengt Jeroen een werkbezoek aan Ethiopië. Zijn informatie zal dus zeer actueel zijn.
U bent van harte uitgenodigd. Graag voor vrijdag 9 november
een e-mail naar diakonievandeoase@gmail.com als u mee
wilt eten. Bel 079 3 423 112 voor meer informatie.
Hartelijk dank!

Uitnodiging wijkkerkenraad 14 november 2018
Woensdag 14 november a.s. bespreekt de wijkkerkenraad het
rapport “Dichterbij” van de algemene kerkenraad (AK). Het
onderwerp van dit rapport is de decentrale structuur die de AK
voornemens is per 1 januari 2019 in te voeren. Het belangrijkste gevolg hiervan is dat de wijkgemeenten meer dan nu
zelf verantwoordelijk worden voor een solide begroting en de
financiële verantwoording. Dat biedt de wijk dan ook ruimte
om zelf meer accenten te leggen.
Wij vinden het belangrijk dat gemeenteleden kennis kunnen
nemen van deze ontwikkeling en hun reactie daarop kunnen
geven. Daarom nodigen wij u uit deel te nemen aan de
bespreking van dit rapport in de wijkkerkenraad van 14
november. We beginnen om 20.00 uur in de Oase.
Bij de bespreking zal de voorzitter van de AK aanwezig zijn.
Ons advies is dat u tevoren het rapport “Dichterbij” leest. U
kunt het opvragen bij onze scriba Els Alebregtse
(scribavandeOase@gmail.com)

11 november Fruitactie Voedselbank Meerzicht
Wij willen u vragen om citrusfruit
zoals sinaasappels en mandarijnen
op 11 november mee te nemen
naar de kerk (De Oase) om aan de
Voedselbank Meerzicht te geven.
De pakketten van de Voedselbank
hebben momenteel weinig of geen
verse groente en fruit.
Het uitdeelpunt Meerzicht is gevestigd in de Genesarethkerk
en is één van de 6 uitdeelpunten in Zoetermeer waar cliënten
wekelijks een pakket kunnen ophalen. Het gaat om mensen
die in zo’n benarde situatie zitten dat er nauwelijks geld is
voor hun “dagelijks brood”
De Genesarethkerk heeft op een andere zondag een andere
actie. Zo leveren wij als kerken in Meerzicht een bijdrage om
het leed bij mensen dragelijker te maken.
Uw bijdrage op 11 november is welkom! Allemaal dus met
een netje Citrus naar de Kerk 
Grietje Cusell, Coördinator Voedselbank Meerzicht.

Speculaasactie:
U kunt nog tot 15 november speculaas bestellen van de
World Servants! Dit kan op de bestellijst in de kerk of online
via: https://www.worldservants.nl/actieplatform/actie/15839.
Wij verkopen onder andere speculaasmolens, gevulde
speculaas, roomboter amandelstaven en kruidnoten. De
producten kunnen op zondag 25 november (na de dienst) en
op maandagavond 26 november (19:30 uur) opgehaald
worden in De Oase. Bezorging is tegen een kleine vergoeding
van 1 euro ook mogelijk. Laat het even weten als u de
producten thuis bezorgt wilt krijgen.

Dive2Change:
Op zaterdag 29 december doet World Servants Zoetermeer
mee aan de oudejaarsduik van World Servants. We proberen
zoveel mogelijk geld op te halen door het koude water in te
springen. Nu kunnen wij u mededelen dat wij Dick Sonneveld
ook zo ver gekregen hebben om mee te springen in het
ijskoude water! Dick springt echter pas in het koude water
zodra hij voor minimaal 1.000 euro gesponsord wordt. Dus
wilt u het goede doel sponseren en tegelijk Dick in een nat
pak zien? Sponsor dan onze actie door te doneren op
https://www.worldservants.nl/actieplatform/actievoerder/
dicksonneveld. Of maak uw donatie over naar NL16 INGB
0663 5919 61 op naam van WM de Jong. Alvast bedankt!

Lezen met het hart

Meditatie

U bent van harte welkom bij “Lezen met het hart”, op
donderdag 8 november in de Pelgrimskerk. We starten om
19.45 uur. “Lezen met het hart” is een vorm van meditatief
Bijbellezen waarbij u in stilte overweegt wat de Schrift u aanreikt. Er wordt een gedeelte voorgelezen en vervolgens staat
u stil bij de woorden of zinnen die u raken. Misschien zijn er
raakvlakken met uw eigen leven of met vragen waarmee u
bezig bent. Na de meditatie is er gelegenheid om met de
anderen te delen wat voor u naar voren is gekomen. Na
afloop is er tijd van ontmoeting, met koffie/thee.
Meer informatie: Piet Boudeling, 06-53642021.

Aanstaande dinsdag 6 november zullen we mediteren over
teksten van Etty Hillesum. Zij was een jonge Joodse vrouw
die in de tweede wereldoorlog de verschrikkingen van de
Joden vervolging heeft meegemaakt. Zij schrijft daarover in
een dagboek, waarin zij een ontwikkeling doormaakt van
enigszins labiele persoonlijkheid tot iemand die ondanks alles,
vertrouwen blijft houden in mensen en in God. ‘Het leven is zo
waard geleefd te worden, God, je bent toch wel een beetje bij
me’. Ze gaat mee naar Westerbork en was daar voor velen
een grote steun. Ook zij is weggevoerd naar Auschwitz, waar
zij in november 1943 de dood heeft gevonden. Haar wijsheid
is ook nu in deze tijd van onschatbare waarde.
Na een inleidende meditatie gaan we ons verdiepen in Etty
Hillesum en wat haar teksten in ons zullen losmaken.
Jullie zijn van harte uitgenodigd om 13.30 uur in de Pelgrimskerk.
Marga Schipper, T 3613403, E marga_boven@ziggo.nl of
Joke den Hertog, T 3315855, E f2hjfdenhertog@hetnet.nl

De kleuren van de liefde
Op donderdag 8 november ben je van harte welkom bij de
Meditatieve Middagviering van De Pelgrim. Vaste onderdelen
zijn stilte, meditatie, lezing, muziek, zang en gebed. Ook nu
staat een werk van de joodse schilder Marc Chagall centraal,
waarin we proberen de kleur van de liefde te ontdekken.
Volgens Chagall gaan al zijn schilderijen over de liefde. Het
thema op 8 november is: Hooglied - De kleur van de geliefden
Overige data: 15 november 2018: De kleur van de thuiskomst.
M.i.v. 22 november: Iedere donderdag: De Bovenkamer
Tijd: 12.00 uur - ca 12.30 uur
Plaats: Pelgrimskerk. Kerk open vanaf 11.30 uur.
Info: Joke Westerhof,
Tel. 079 3169379, tomenjoke.westerhof@planet.nl

Kapelviering: Het leven vieren
Er kan van alles gebeuren in je leven, donker en licht bestaan
naast elkaar en wisselen elkaar af. Daarom is het goed om
eens stil te staan bij wat je gaande houdt in het leven, waardoor je moed en kracht krijgt om verder te gaan. Welke zijn
die mooie en vreugdevolle momenten geweest? We lezen het
verhaal van het volk Israël in de woestijn.
Nog steeds wordt het Loofhuttenfeest gevierd als herinnering
aan het onderweg zijn naar het beloofde land. Een tocht met
vele mooie en minder mooie momenten.
In de viering is ruimte voor gebed en inkeer, zowel persoonlijk
als samen. In de heilige chaos zullen we uiting geven aan
onze vreugdes bij de loofhut. Daarna vieren we de maaltijd
van de Heer.
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Arie Vooijs.
De kapelviering is op zondag 11 november om 17.00 uur in
de Regenboog. Van harte welkom!
Namens de voorbereidingsgroep, Marga Schipper

Avonden ‘Omgaan met verlies’
Noem mijn naam
Voor rouwen bestaat geen recept. De dood blijft een geheim
voor ons allemaal. De een heeft een partner verloren, de
ander een kind. Weer een ander een broer of zus. Bij de een
is het een abrupt afscheid geweest, bij de ander geleidelijk.
Maar altijd willen we betekenis geven aan zoiets dat zinloos
lijkt: dood en gemis. Daarover rouwen is een doolhof waar
iedereen zijn of haar eigen afslag moet kiezen. Rouwen om
de dood van een geliefde betekent hard werken en altijd op je
hoede zijn. Wat kan helpen, is inzicht in de weg die je als
rouwende moet gaan. Misschien kunnen deze avonden je een
handvat bieden. Misschien geven deze avonden door alle pijn
en gemis heen betekenis aan datgene wat zo zinloos lijkt.
Aan de avonden zijn geen kosten verbonden.
Plaats: De Wijngaard, Moeder Teresasingel 100
Data: 8 en 22 november, 6 december 2018 Tijd: 20.00 uur
Info en opgave:
Hans van der Bilt, T. 3612022,email: hlvdbilt@ziggo.nl
Marga Schipper, T. 3613403, E marga_boven@ziggo.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

Doe mee met het 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 meldt 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.
Inleveren cadeautjes bij Present aan de Frans Halsstraat 3
(achter de Pelgrimskerk).
Maandag 19 t/m donderdag 22 november elke ochtend van 912 uur. Of maandagavond 19 en donderdagavond 22 november van 19-20 uur

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

