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

zondag 11 nov. 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
Johannes Eichwald
Grietje Cusell en Joan van Krimpen
Jaap van der Giessen
Coby Velzen
Openbaring 5
Groep 1 t/m 8: o.l.v. Marcia Uiterdijk
John Rijksen en Ilona van der Zwan
Taco Slagter en Micha van Velzen
Micha van Velzen
Barbara van Mill
Eveline van Velzen en Margriet van Strijen
1. Ethipië KIA 2. Wijkwerk van De Oase
Wit
8e Zondag van van de herfst

Liederen voor de dienst
Lied: 744 : 1, 2 en 3
Orgelbijdrage
Lied 777 : 1 t/m 5
Lied 408e
Hemelhoog 708
Lied 377 : 1, 5 en 6
Lied 405 : 2
Lied 798

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

Bloemengroeten

Bij de dienst

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar
mw. J.C.M.C. van Heerde-Groen, ter bemoediging en
naar mw. M.C. Gravemeijer-Robertson, zij bereikte op 6
november de zeer hoge leeftijd van 90 jaar.

Vandaag lezen we Openbaring 5 en vieren we de
Maaltijd van de Heer. Elke keer dat wij op zondag de
maaltijd vieren is er op de vrijdag voorafgaand aan die
zondag een korte Avondmaalsviering om 14.00 uur in
de Voorhof. In het bijzonder geschikt voor mensen die
niet te lang kunnen zitten of beperkte energie hebben.
Van harte aanbevolen!
En blijft u na de dienst nog even? Dan praten we u
even kort bij over de verlangens die er zijn rondom ons
kerkgebouw.

Meer zicht op elkaar
We wensen de mensen die zijn gevallen (letterlijk en
figuurlijk) toe dat zij weer kunnen opstaan zonder pijn.
Soms heeft dit tijd nodig; we wensen u hierbij geduld
toe en kracht.
Spanning in Monteverdi: volgende week staat er een
verhuizing op de planning. Ook Lied Houweling zal
gaan verhuizen naar het Zalkerbos. Hier is een nieuwe
lokatie gecreëerd voor dementerenden en anderen die
zorg nodig hebben. Wij wensen de nieuwe bewoners
en hun families veel sterkte in deze tijden van
verandering.

Jarigen 80+ deze week
Vandaag zondag 11 november mw. C. van Milligen-van
der Graaf, zij is 84 jaar.
Op woensdag 14 november dhr. L. Schouten, hij wordt
83 jaar en mw. P. v.d. Zwan-Engelhardt, zij wordt ook
op woensdag 83 jaar.
Op donderdag 15 november mw. L.G.C. van
Staalduinen-Treffers, zij wordt 80 jaar en mw. L.
Broekarts-Kromm, zij wordt 87 jaar en op die datum
bereikt dhr. P. Kievit, de hoge leeftijd van 90 jaar.
We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en
wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Opbrengst collecten
1e collecte KIA Zending
2e collecte Wijkwerk van De Oase

€ 146,05
€ 93,40

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)

Voorbereiding laatste zondag kerkelijk jaar
Maandag 12 november van 19.00 uur tot 20.00 uur is er
in de Oase een voorbereidingsmoment op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar. De nabestaanden hebben
hiervoor, als het goed is, een uitnodiging gekregen.
Mocht u ook willen komen, dan bent u van harte
welkom. We spreken over de bijzonderheden van deze
dienst en denken na over de lezing die centraal staat uit
Openbaring.

Laatste zondag kerkelijk jaar 2018
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
 T: 3237239)
 E: scribavandeoase@gmail.com/

Afwezigheid Carina
In verband met de missionaire specialisatie ben ik
komend weekeinde, van 16-19 november, afwezig. Ik
volg dan cursus in Londen. Marga Schipper en Dick
Sonneveld zijn in nood beschikbaar.

Nieuw rekeningnummer Diaconie Oase.
Het rekening nummer van de Diaconie van de Oase is
veranderd. Dit wordt met ingang van 15 november:
NL66RABO0373712901
Wilt u dit a.u.b. noteren. Hartelijk dank, Diaconie.

Vandaag 1e collecte voor Ethiopië
Ethiopië heeft geregeld te maken met ernstige droogte
en om de paar jaar is er hongersnood. De Ethiopische
kerken ontwikkelen projecten om mensen beter voor te
bereiden op de gevolgen van dergelijke rampen.
Bijvoorbeeld door gewassen te verbouwen die nog
beter bestand zijn tegen droogte, aanleg van meer en
betere waterbassins en voedselvoorraden enz. Zie voor
meer informatie de uitgereikte folder en
www.kerkinactie.nl
De Zoetermeerse Protestantse kerken (PGZ) gaan met
dit project aan de slag. Aanstaande dinsdag vertelt een
vertegenwoordiger van Kerk in Actie over dit project.
Zie het betreffende bericht in dit weekbericht. Komt u
ook? En eet u vooraf mee? Kortom, u bent van harte
uitgenodigd en wij bevelen u de collecte van vandaag
uitdrukkelijk aan. (Diaconie en ZWO)
Zendingserfgoedkalender komt.
Vanaf volgende week is die er weer. De afbeeldingen
voor deze kalender komen van het Indonesische eiland
Bali. Ze zijn gemaakt in de stijl van de typisch Balinese
traditionele hof-schilderkunst. Bali is voornamelijk
Hindoeïstisch op een geheel eigen manier. Naast de

schitterende schilderijen met Bijbelse thema's vindt u in
de kalender informatie over het prachtige eiland, over
de zendingsgeschiedenis en de kerk, over het Balinees
Hindoeïsme en over de typische traditionele
schilderkunst die wajang of kamasan stijl wordt
genoemd. De prijs is € 9,00. U kunt de kalenders voor u
reserveren via diakonievandeoase@gmail.com.
(Diaconie en ZWO)

Informatieavond Ethiopië-project
Alle gemeenteleden van Prot. Wijkgemeente
Zoetermeer zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomst op
dinsdag 13 november in de Oase, Kerkenbos 8.
Om 17:30 is inloop en wereldmaaltijd. Om 20:00 is
de presentatie van het project door Jeroen Juriens,
relatiebeheerder van Kerk in Actie voor Ethiopië. Hij is
dan net terug van een werkbezoek. Met dit nieuwe
project willen de Ichtuskerk, Oude kerk, Pelgrimskerk,
Regenboog en Oase op inspirerende wijze bezig zijn
met het ZWO-werk. Wij willen de Ethiopische kerken
helpen bij hun programma om mensen beter bestand te
maken tegen rampen door klimaatverandering (bijv.
met wateropslagtanks en droogteresistente zaden) en
bij het bestrijden van acute hongersnood bij extreme
droogte. Wij willen zelf ook leren en de ander beter
begrijpen om zo meer betrokken zijn. Iets van
wederkerigheid…. Voor meer informatie zijn er folders
in de hal van de kerk en hangen er posters. Voor de
maaltijd, wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Geeft
u zich hiervoor op via de inschrijflijsten in de hal van de
kerk of via diakonievandeoase@gmail.com. Voor de
presentatie hoeft u zich niet op te geven. Meer weten?
Bel 079-342 3112 (Marius Cusell, Platform ZWO en
POR-diaconieën)

Sirkelslag: komt u ook kijken???
Vrijdag 16 november is het weer tijd voor Sirkelslag! De
jongeren in onze POR-wijk gaan weer de virtuele strijd
aan met andere jongeren verspreid over Nederland.
Ook als je niet vaak in de kerk komt, of nog nooit bent
geweest, ben je van harte welkom! Ook kleinkinderen
van gemeente-leden zijn van harte welkom. De
wegstrijd is met name gericht op de leeftijd van de
basisschool. Het thema is dit jaar “vertrouwen op God”
en sluit aan bij kerstcampagne van kerk in actie ;geef
hoop aan kinderen op de vlucht’.Het verhaal gaat over
Mozes. Het volk Israël is in een hopeloze situatie
beland. Maar Mozes staat op, om samen met God,
hoop te bieden en het volk te bevrijden van hun
ellende. Wij gaan met Mozes mee en ontdekken door
verschillende opdrachten, waarin uithoudingsvermogen,
creativiteit, samenwerken, puzzelvaardigheid en
enthousiasme nodig zijn, hoe God hoop gaf in deze
moeilijke tijd. Ook nu kunnen we wat betekenen voor de
mensen om ons heen. Zo komen we tijdens deze
avond in actie om kinderen wereldwijd een betere
toekomst te geven.
Vorig jaar hebben we met alle leeftijden (van 4 tot 70)
meegedaan en dat was ontzettend leuk. Dus ook dit
jaar bent u weer van harte welkom: om toe te juichen,
om mee te doen, het mag allebei. Laat zien dat u de
jeugd een warm hart toedraagt door deze avond mee te
doen of aanwezig te zijn als supporters! Er is
thee/koffie/limonade/frisdrank en divers lekkers
aanwezig. Een gezellig en gratis avondje uit, voor u en

het hele gezin. Hopelijk tot vrijdag, vanaf 19.00 uur in
de Oase!

Kerk en Geest
Over het werk van de Geest en de plaats van de kerk
Ik geloof, jij gelooft … wat eigenlijk? Er zijn veel
verschillende kerken in Zoetermeer: een regenboog
aan kleuren. Met geloofsgesprekken wil het Beraad van
Kerken die kleuren weer laten spreken. Met gesprekken
van hart tot hart, in geuren en kleuren…. Dit is de
tweede van de serie.
Datum: woensdag 14 november
Plaats: Plaats: Genesareth, Monnikenbos 10,
Zoetermeer
Aanvang symposium: 19.30 u.
Aanvang maaltijd: 18.30 u. (inloop vanaf 18.00 u.)
Kosten maaltijd: € 5,- (optioneel)
Informatie en opgave voor de maaltijd:
Flip Bakker 06 – 2468 9649

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 vanmiddag om 17.00 uur in de
Regenboog. Van harte welkom!
Namens de voorbereidingsgroep, Marga Schipper

Meditatie
Dinsdag 20 november is er weer meditatie in de
Pelgrimskerk. We zullen een meditatie doen rond
Innerlijk gebed. Van harte uitgenodigd!
Marga Schipper,
 T: 3613403,
 E: marga_boven@ziggo.nl
of Joke den hertog,
 T: 3315855,
 E: f2hjfdenhertog@hetnet.nl
De kleuren van de liefde
Donderdag 15 november ben je van harte welkom bij
de laatste Meditatieve Middagviering van De Pelgrim in
2018. 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 15 november is: Lucas 15 - De kleur van de
thuiskomst
Daarna staat vanaf 22 november de deur van De

Bovenkamer open met iedere donderdagmiddag een
eenvoudige viering. Op weg naar Kerst is het thema:
Hoop.
Data: iedere donderdag tot en met 20 december.
Tijd: 12.00 – ca 12.30 uur (kerk open: 11.30 uur)
Plaats: De Pelgrim in de Pelgrimskerk
Info: Joke Westerhof,
 T: 079-3169379,
 E: tomenjoke.westerhof@planet.nl

Elkaar zien
Uitnodiging aan alle Zoetermeerders
Op woensdag 28 november organiseert het
Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ)
samen met de gemeente en het Forum de Dag van de
Dialoog, met als landelijk thema “Elkaar zien”.
Dag van de Dialoog in Zoetermeer, Stad van
Compassie
Woensdag 28 november 2018, Aanvang 20.00u
Locatie: de Trouwzaal – waar partners elkaar in de
ogen kijken – in het Forum
Info en opgave:
M: ambassadevoorvredezoetermeer@gmail.com

Sinterklaasproject
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
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.
Inleveren cadeautjes bij Present aan de Frans
Halsstraat 3 (achter de Pelgrimskerk).
Maandag 19-11 t/m donderdag 22-11 elke ochtend van
9-12 uur.
Maandagavond 19-11 en donderdagavond 22-11 van
19-20 uur
Karine Engels
 M: 06 - 3801 7911
 E: info@presentzoetermeer.nl
 W: www.presentzoetermeer.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

