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zondag 18 november

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.

Kerkdienst
Voorganger
Dienstdoend ouderling
Dienstdoend diakenen
Organist
Lector
Lezingen
Kindernevendienst
Crèche
Kosters
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

aanvang 10.00 uur
Liederen voor de dienst
ds. Wim Pera, Leersum
Lied: 775 : 1, 6 en 7
Wim de Rooij
Orgelbijdrage
Mary Lemmers en Suzanne Granneman
Arie Vooijs
Psalm 100
Eslbeth van Beem - van Goeverden
Lied 885
Psalm 16; Marcus 12:35 - 13:2
Lied 906 : 1
groep 1 t/m 8: o.l.v. Marja van Andel
Lied 906 : 7 en 8
Ilse en Emi Gerritsma
Lied 826
Cor Meijer, Marius Sneller
Hemelhoog 705
Jan Jonker
Lied 340b
Riet Haye
Lied 912
Inge van Reinking van Strijen, Annelies Bood
1. Binnenl.diaconaat – Exodus
2. Wijkwerk van De Oase
groen
e
9 zondag van de herst

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 dhr.
P.J.A.A. Schoonen, hij kwam uit het ziekenhuis en als
felicitatie naar dhr. P. Kievit, hij bereikte op 15
november de hoge leeftijd van 90 jaar.

Jarigen 80+ deze week
Op dinsdag 20 november mw. W.A. Schouten-van den
Berg, zij wordt 83 jaar.
Op zaterdag 24 november dhr. A. Passchier, hij wordt
83 jaar.
Op zondag 25 november mw. M.E. Ilsen-Metheuver, 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
1e collecte Werelddiaconaat Ethiopië
2e collecte Wijkwerk van De Oase

€ 163.80
€ 107,90

1ste collecte: perspectief (ex-)gedetineerden
Veel gevangen willen na het uitzitten van hun straf een
nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit
op eigen kracht te doen. Exodus, partner van Kerk in
Actie, ondersteunt hen bij het werken aan een
succesvolle terugkeer in de maatschappij. Ze kunnen
terecht in een van de elf Exodushuizen. Exodus kiest
voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen,

werken, relaties en zingeving. Samen met meer dan
1.600 vrijwilligers, vaak afkomstig uit kerkelijke
gemeenten, ondersteunt Exodus jaarlijks 4.000
gevangen, ex-gevangen en hun familieleden. Met de
opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk
van Exodus en andere diaconale projecten in
Nederland. Helpt u mee? Meer informatie op:
www.kerkinactie.nl/exodus (Wijkraad Diaconie)

Laatste zondag kerkelijk jaar 2018
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)

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

Zendingserfgoedkalender vanaf vandaag
De afbeeldingen in deze interessante kalender komen
van het Indonesische eiland Bali. Ze zijn gemaakt in de
stijl van de typisch Balinese traditionele hofschilderkunst. 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 kalender ook ie
reserveren via email diakonievandeoase@gmail.com
(Werkgroep ZWO en Diaconie)

Symbolisch bloemschikken – 21 november
Woensdag 21 november is er weer gelegenheid om in
de Oase een bloemschikking te maken. Het thema is
“Gedenken”. Neem zelf een vaas of een schaal,
bloemen en Oasis mee. Inloop 19.30u tot uiterlijk
22.uur. Kosten 3.50 euro. Informatie en n aanmelden:
Irene Guijt, tel 3315292 / ireneguijt@casema.nl;
Marja van Andel, tel 3214492 / andel40@zonnet.nl

Klaverviermaaltijd dinsdag 27 november
De ZWO-werkgroep serveert
27 november om 18:00 uur
een heerlijk driegangenmenu.
Opbrengst voor diverse ZWOprojecten. Schrijf u in op de
formulieren in de hal of bel
Ria van Dam, tel. 3515107.
(Werkgroep ZWO)

Spelletjesmarathon vrijdagavond 30 november
Op vrijdag 30-11 organiseert de taakgroep Jeugd een
spelletjesavond/nacht voor jong en oud. Janneke speelt
met haar groep verder met een langdurend D&D spel.
Willem speelt met zijn groepje ook het D&D spel. Maar
er is ook plek om eigen bordspelen te spelen, neem
bijvoorbeeld Catan, Monopoly of Cluedo. Enige
voorwaarde is dat het niet digitaal is! De kerk is de hele
nacht open, inloop vanaf 19:00 uur. Voor eten+drinken
wordt gezorgd. Vragen? Stel ze gerust!.
Hartelijke groet, Gerda Vooijs – van den Broek.
Jeugdouderling wijkgemeente De Oase

SINT-project van Present
Dit jaar gaat Present Present weer een sint project
doen
en
daarbij
werken
wij
samen
met
maatschappelijke organisaties. De maatschappelijk
organisaties dragen gezinnen aan waar vanwege
financiële zorgen geen Sinterklaas gevierd kan worden.
We roepen mensen binnen de kerken in Zoetermeer
mensen op om een of meer kinderen te adopteren en
een fijne Sinterklaas te bezorgen. Hoe het werkt vindt u
in bijgaande flyer. Ik zou u willen vragen deze verder
binnen u kerk te verspreiden en mensen op te roepen
mee te doen. Op 1 december zorgt Present samen met
wat pieten dat de cadeautjes op de juiste adressen
terecht komen. Gerda Griffioen, coördinator Telefoon
06-24975092,,www.presentzoetermeer.nl

Meditatie
Dinsdag 20 november is er
weer
meditatie
in
de
Pelgrimskerk. We zullen een
meditatie doen rond Innerlijk
gebed. Van harte uitgenodigd!
Marga Schipper,3613403, E
marga_boven@ziggo.nl
of
Joke den hertog, T 3315855,
E f2hjfdenhertog@hetnet.nl

De Bovenkamer
Vind jij het belangrijk om samen met anderen te zoeken
naar stilte en bezinning? Is ook voor jou het
Ochtendviering te vroeg? Kom dan in De Bovenkamer!
Vanaf donderdag 22 november is de bovenruimte van
de Pelgrimskerk daarvoor weer de plek. Er is wekelijks
een eenvoudige viering met stilte, een psalm, een
bijbelgedeelte, meditatie, zang en gebed. Data: iedere
donderdag tot en met 20 december. Thema: Hoop
Tijd: 12.00 – ca 12.30 uur (kerk open: 11.30 uur)
Plaats: De Pelgrim in de Pelgrimskerk. Info: Joke
Westerhof, 3169379, tomenjoke.westerhof@planet.nl

najaarsconcert gospelkoor chara, 1 december
Het Gospelkoor Chara houdt op zaterdag avond 1
december 2018 een najaarsconcert met als titel "Light
of the World". Er worden bestaande liederen uit eigen
repertoire gezongen en nieuwe liederen uit de musical
Messiah, die vorig jaar door het Oslo Gospel Choir is
uitgebracht. Het beloofd een prachtige muzikale avond
te worden. Een mooi begin van de feestelijke maand
december. Kaarten zijn € 5,- per stuk en verkrijgbaar
aan de kassa, maar kunnen ook vooraf gereserveerd
worden via
email: gospelkoorchara@hotmail.com of
telefonisch: 06-44097653. Aanvang: 20:00 uur (zaal
open vanaf 19:30 uur). Locatie: De Wijngaard, Moeder
Teresasingel 100 in Zoetermeer. (Annelies Bood)

Elkaar zien – een 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”.
Aanvang 20.00u Locatie: de Trouwzaal – waar
partners elkaar in de ogen kijken – in het Forum Zie
voor meer info de flyers in de hal van de kerk
Info en opgave:
ambassadevoorvredezoetermeer@gmail.com

~~~~
Nieuw rekening nummer Diaconie
Het rekening nummer van de Diaconie van de Oase is
veranderd. Met ingang van 15 november wordt het
nummer:NL66RABO0373712901
Wilt u dit a.u.b. noteren.Hartelijk dank.
(Wijkraad Diaconie)

