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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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Voorganger
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Organist
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Crèche
Kosters
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Uitdelen Weekbericht
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Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

Aanvang 10.00 uur
Mw. Drs. Sandra Hermanus-Schröder
Wim de Rooij
Grietje Cusell en Wilma Wijer-Bruins
Arie Vooijs
Coby Velzen
Openbaring 14 : 1-2, 6-7 en 12-20
Groep 1 t/m 8: o.l.v. Carolien Lammers
Miranda en Ilona van der Zwan
Wout van Goeverden
Jan Jonker
Riet Haye
Els Alebregtse en Beppie van der Plas
1. Diaconie
2. Wijkwerk van De Oase
Paars
4e zondag van Advent

Liederen voor de dienst
Lied uit Kerstoratorium
Orgelbijdrage
Lied 985
Lied 437 : 1, 2, 4 en 6
Lied 409
Projectlied
Lied 447
Lied 425

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 de
familie Slot, en naar dhr. J. Spaans, beiden ter
bemoediging.

We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en
wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Zondag 23 dec 2018

Meer zicht op elkaar
Afgelopen woensdag 19 december overleed mw. Van
Dop-van der Linde. Ze woonde de laatste jaren in
WoonZorgCentrum in Oosterheem. Corry is 86 jaar
geworden. Vrijdag 28 december zal de dankdienst voor
haar leven gehouden worden in de Oase, om 10.30
uur. Aansluitend zal haar lichaam begraven worden op
de begraafplaats Zoetermeer aan de Buytenparklaan.
Na afloop is er gelegenheid om de familie te condoleren
in de ontvangkamer van de begraafplaats. We leven
mee met haar kinderen en verdere familie.
Een aantal gemeenteleden is de afgelopen weken ziek,
zwak of misselijk geweest. Soms bleek een aantal
dagen rust voldoende en soms was er een extra
behandeling met antibiotica nodig om weer aan te
sterken. Wij wensen u allen een goed herstel toe.
We denken deze dagen aan die gemeenteleden die in
behandeling zijn, slechte berichten hebben ontvangen
en niet weten hoe een en ander nu verder zal gaan.
Juist deze feestdagen doorbrengen met onzekerheden
is soms moeilijk en zwaar. Wij hopen en bidden dat u
zich gekend en gezien mag weten door mensen om u
heen, maar vooral ook door God

Jarigen 80+ deze week
Op woensdag 2e kerstdag, mw. E. Slot-Jonker, zij
wordt 81 jaar en mw. W. Versluijs-de Weij, zij bereikt de
hoge leeftijd van 93 jaar.
Op donderdag 27 december mw. E.H.J. Peters-van
Biezen, zij wordt 87 jaar.

– Lucas 1:39-45
Ontmoeting
Deze week lezen we het verhaal over Elisabet, een
oude vrouw die een kind verwacht. Haar man Zacharias
heeft van een engel gehoord dat ze een kind zullen
krijgen en dat hij Johannes zal heten. Als Elisabet
bezoek krijgt van haar nichtje Maria, beweegt haar kind
in haar buik. Ze weet dat Maria ook een kind verwacht,
dat de Heer geboren zal worden.

Goede wensen!
Met het feest van Kerst voor de deur wensen wij u allen
goede, gezegende dagen toe.
Dat u in deze dagen mag ervaren dat ook de hoop in
uw hart vernieuwd wordt. Ook wensen wij u veel heil en
zegen toe voor het komende jaar: dat een paar van uw
dromen werkelijkheid mogen worden; dat we nog
steeds aandacht voor elkaar zullen hebben en voor de
mensen die we onderweg ontmoeten; en dat we blijven
leren hoe we de liefde van God in ons leven zichtbaar
mogen maken.
Dat we het niet opgeven bij tegenslag, dat we ook juist
dan durven te bouwen op een God die mensen nabij wil
zijn. Dat we samen mogen werken aan een Oase, die
hier en nu een veilig en welkom thuis zal voor vele
mensen.
Carina, Nils, Micha, Tirsa, Joach en Simrit van Velzen(Kapteyn)

Opbrengst collecten
1e collecte Diaconie
2e collecte Wijkwerk van De Oase

€ 94,80
€ 90,55

Uitgangscollecte 4de advent: Licht voor
vluchtelingen kinderen in Mayanmar.
Tijdens advent collecteren wij voor Kinderen in de Knel.
Het thema luidt ”Geef licht aan kinderen in de knel”.
Afgelopen twee weken hebben we gehoord over
kinderen in Zuid-Afrika, Colombia en Oekraïne.
Vandaag staan vluchtelingenkinderen in Mayanmar in
de schijnwerper. Met Kerst vluchtelingenkinderen uit
Syrië in Libanon. Voor de dienst wordt telkens een
ansichtkaart met informatie over de betreffende groep
uitgereikt en is er een korte presentatie.
Na de dienst is er een uitgangscollecte.
Veel Kachin zijn op de vlucht vanwege gevechten
tussen het leger en christelijke rebellen. Ze willen als
etnische, christelijke minderheid erkend worden. Hun
dorpen zijn in brand gestoken. Duizenden vluchtelingen
zitten klem in het oerwoud, onder wie meer dan 50
duizend kinderen, gehandicapten en zwangere
vrouwen. De voornamelijk christelijke Kachin zou
zelfbeschikkingsrecht zijn toegezegd, wat nooit gestalte
is gegeven.
Bij het aan de macht komen van Aung Suu Kyi was er
hoop dat dit wel zou gaan gebeuren, maar etnische
conflicten laaiden juist op, zoals met de Rohingya is
gebeurd. Naast 130.000 Kachin die al jaren in kampen
verblijven zijn er recentelijk 6.800 Kachin verdreven uit
hun leefomgeving. Zij bevinden zich veelal in het
oerwoud en hebben medicijnen en voedsel nodig.
Bij deze conflicten spelen grondstoffen ook een rol. In
de regio Kachin is namelijk jade en amber te vinden.
Laat de Kachin niet in de steek, maar ondersteun ze.
Geef in de collecte, om hun kinderen LICHT te geven.
Ook kunt u doneren via de bankrekening.
NL66 RABO 0373712901 t.n.v. Diaconie PGZ Oase
o.v.v. ”Adventscampagne”. (Voor wie al eerder
geprobeerd heeft om overmaken: Vorige week zat er
een fout in het bankrek.nr.) Zie voor meer info
kerkinactie.nl/projecten/kerst.
Op de tafel naast het orgel ligt het Kerk in Actie
Magazine “LICHT”. Het geeft informatie over de
advents-campagne van Kinderen in de Knel. Neem een
exemplaar mee en laat u informeren.

25 december
10.00 uur: kerstoratorium De verhalen, een gezongen
presentatie van cantorij en gemeente van het bekende
kerstverhaal, rondom het thema Verwachten. Er is
kindernevendienst en oppasdienst.
28 december
19.00-22.30 Open-Oase: iedereen is welkom om elkaar
te ontmoeten, samen een spelletje te spelen of in
gesprek te gaan met elkaar. Natuurlijk zijn er weer
bitterballen en staat de sjoelbak weer klaar!
30 december:
Morgendienst om 10,00 uur.
31 december:
14.00-16.30 uur: inloop van de ouderensoos (maar ook
open voor andere geïnteresseerden) met oliebol, en
ruimte voor gesprek, spel en ontmoeting.
19.30 uur: oecumenische avondvesper
1 januari:
Nieuwjaars ontmoeting met muziek om 10.30 uur
4 januari:
Korte avondmaalsviering om 14.00 uur
6 januari:
Morgendienst met Doopgedachtenis en Maaltijd van de
Heer

Diensten en andere activiteiten in de komende
dagen:
24 december
19.30 uur Kerststaldienst in de stal bij de familie
Dijkshoorn, 4e Stationsstraat, naast tuincentrum de
Driesprong.
21.30 uur Oase: Kerstavondzangdienst. We zingen
samen met verschillende muzikanten bekende
kerstliederen, horen het verhaal van de herders Lev en
Thom en laten ons inspireren door een prachtig
schilderij van Xandra Laperre.

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

