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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.

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
ds. Carina Kapteyn
Els Alebregtse
Petra Roosma, Suzanne Granneman
Jaap van der Giessen
Grietje Cusell
Jeremia 31 : 15-20 en Mattheüs 2 : 1-18
groep 1 t/m 8: o.l.v. Gerda Vooijs
Carolien Lammers, Tirsa van Velzen
Cor Meijer, Marius Sneller
Marius Sneller
Petra Roosma
Geke Visser, Beppie Bruin
1. Diaconie 2. Wijkwerk van De Oase
wit
Zondag na kerst

Liederen voor de dienst
Psalm 147 : 1 en 2
Orgelbijdrage
Taizé, Kyrie 12 (2x)
Lied 945
Lied 498 : 1, 2 en 3
Stil is de nacht (melodie
483)
Hemelhoog 136 (kinderlied)
YouTube Stef Bos ’Geef
licht’
Lied 503
Lied 286

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

Meer zicht op elkaar

Collecte Oudjaarsavond voor Solidaridad

Deze dagen denken we aan die gemeenteleden die
behandelingen ondergaan, die ook deze dagen
noodzakelijk zijn. Aan die gemeenteleden die naasten
zo missen, omdat ze er niet meer zijn, elders zijn of
omdat banden verbroken zijn. We denken aan mensen
die opzien tegen het nieuwe jaar. Mag God u nabij zijn
in deze tijden.
Op donderdag 3 januari mw. P.A. v.d. Pluijm-van
Staveren. zij wordt 82 jaar.
Op vrijdag 4 januari dhr. J. v.d. Zwan,
hij wordt 81 jaar.
We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en
wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Solidaridad is een wereldwijde netwerkorganisatie voor
internationale samenwerking. Al bijna 50 jaar streeft zij
samen met ons naar een wereld waarin het evenwicht
tussen productie en consumptie in balans is, zodat
iedereen voldoende te eten heeft. Solidaridad is ervan
overtuigd dat dit kan met respect voor elkaar, de aarde
en de generaties die na ons komen. Solidaridad werkt
o.a. voor mensen inde Koffie, Cacao, Katoen, Soja,
Suiker, Palmolie, Goud, Kledingindustrie en Drinkwater
voorziening. Wie ken niet het keurmerk Max Havelaar,
Utz Certified, Oké-bananen en Kuyichi jeans? Lees
verder op de website www.soldaridad.nl. Uw bijdrage
blijft voor de boeren, arbeiders en mijnwerkers
waarmee Solidaridad samenwerkt onmisbaar. We
bevelen de collecte van harte bij u aan!

Diensten en activiteiten deze week in de Oase:

Volgende week Fruitactie Voedselbank

Jarigen 80+ deze week

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 10.30 uur nieuwjaars ontmoeting met muziek
4 januari: korte avondmaalsviering om 14.00 uur
6 januari: morgendienst om 10.00 uur met
Doopgedachtenis en Maaltijd van de Heer

Voorbedenbrief januari
Neem gerust een exemplaar van de Voorbedenbrief
januari 2019 mee, van de tafel in de hal. Het voorwoord
gaat over het leven en de spiritualiteit van Albert
Schweitzer.

Wij willen u vragen om citrusfruit zoals
sinaasappels en mandarijnen op 6
januari mee te nemen naar de kerk (de
Oase) voor de Voedselbank Meerzicht.
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”. Zo
leveren wij met de Genesarethkerk een bijdrage om het
leed bij mensen dragelijker te maken
(Grietje Cusell, Coördinator Voedselbank Meerzicht)

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

