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Predikant ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com

zondag 26 januari 2020

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
Bloemenschikken
Kosters
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

aanvang 10.00 uur
ds. Hans Bonnes
Coby Velzen
Wout van Goeverden en Marius Cusell
Jaap van der Giessen
Coby Velzen
Jesaja 25 : 6-9, 1 Korinthiërs 15 : 50-58 en Lucas 14 : 12-24
Marja van Andel
Larissa v.d. Zwan en Tirsa van Velzen
Marjan Feij en Coby Schoonen
Cor Meijer en Marius Sneller
Marius Sneller
Rita de Bruin
Tanja Elings en Annelies Bood
1. Diaconie
2. Jeugdwerk (JOP)
groen
Derde zondag na Epifani

Liturgie A
Liederen voor de dienst
Psalm 139a
Orgelbijdrage

Psalm 145 : 3
Psalm 93 : 1 t/m 4
Lied 762 : 1, 3, 4 en 5
Lied 619 : 1, 5 en 6
Acclamatie

Lied 823 : 1 t/m 5
Lied 854 (kinderlied)
Lied 343 : 1 t/m 4
Lied 825 : 1, 4 en 6

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.
Gerard Kok, hij kwam uit het ziekenhuis en naar Fam.
Geerts-Buitenhuis, zij waren 7 januari 55 jaar getrouwd.

Bericht van overlijden
Op zondag 19 januari overleed Marina Johanna
Antonia Utermark-Schmal. Ze werd 79 jaar. De laatste
jaren van haar leven stonden in het teken van ziekenhuisbezoeken, behandelingen en het genieten van wat
nog wel kon. De ziekte kreeg echter steeds meer grip
op haar leven. Lange tijd zorgde haar man Roy voor
haar in hun huis. Begin december bleek die zorg te
zwaar te worden en werd een plek in Vivaldi gevonden.
Daar overleed zij afgelopen zondag.
De dankdienst voor haar leven zal gehouden worden
op maandag 27 januari om 11.00 uur in de aula van
crematorium Meerbloemhof in Zoetermeer. Hier zullen
we haar leven gedenken en woorden lezen uit Jacobus
1:5 ‘Komt een van u wijsheid te kort? Vraag God
erom…en Hij zal u wijsheid geven.’ Na afloop is er
gelegenheid om Roy, de zoons Dennis en Michael en
verdere familie te condoleren. We wensen de familie
Gods zegenende nabijheid.

Bericht van overlijden
In de vroege morgen van 20 januari is Jacobus Spaans
zachtjes weggegleden uit het leven in de handen van
God. Jaap leefde in reserve-tijd, zoals hij dat zelf
noemde. Hij had al op jonge leeftijd hartproblemen gekregen en ook zijn longen waren kwetsbaar geworden.
Toch genoot hij nog elke dag weer van de kleine dingen
in het leven en vooral van zijn vrouw Cox. Het was wel
eens moeilijk voor hem om steeds beperkter te worden
en met name de noodzakelijke verhuizing naar Vivaldi
viel hem soms zwaar.

Jaap vroeg zich wel eens af hoe lang het nog zou
duren voordat hij zou sterven. Hij zag er niet tegenop,
maar naar uit. Dankbaarheid zal dan ook de grondtoon
zijn van de dankdienst voor zijn leven. Deze dienst zal
gehouden worden op dinsdag 28 januari om 14.00 uur
in De Oase. Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen. Na de dienst zullen we gezamenlijk Jaap uitzwaaien en is er gelegenheid tot condoleren. Ga met God en Hij zal met je zijn, dat wensen
we Cox, Inge, Hans, Emma, Thom en Lenie toe in deze
dagen van afscheid nemen.

Meer zicht op elkaar
Verschillende gemeenteleden verblijven in verpleeg- en
verzorgingstehuizen in Zoetermeer. Het valt niet altijd
mee als beperkingen zo groot worden dat thuis wonen
niet meer mogelijk is. Wij hopen en bidden dat familie,
vrienden en gemeenteleden hen niet vergeten en
groeten hen hartelijk.
Ook zijn er gemeenteleden die herstellende zijn, ingrepen moeten ondergaan of wachten op uitslagen. Wij
wensen u kracht en geduld in deze intensieve periode.

Jarigen 80+ deze week
Morgen 27 januari mw. G.E. Batenburg, zij wordt
jaar.
Op dinsdag 28 januari mw. E. Westra-van Burg,
wordt 82 jaar.
Op woensdag 29 januari dhr. F.J. Ilsen, hij wordt
jaar
Op donderdag 30 januari dhr. A. Brandt, hij wordt
jaar.
Op vrijdag 31 januari mw. J. de Best-Bron, zij wordt
jaar.

80
zij
87
81
83

Tweede collecte voor het Jeugdwerk (JOP)
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op eigen
locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere
groepen in heel Nederland om de hoogste score. De
groepen staan via internet en sociale media met elkaar
in verbinding.
Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig
te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak
een missionaire rol. Er is een kant-en-klaar programma
voor twee leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar)
en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar).
Collecteer mee zodat JOP nieuwe werkvormen kan blijven ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk.
Ook wij in de Oase doen mee met Sirkelslag.

Collecte volgende week voor werelddiaconaat.
In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet
makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er
steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed
meer wanneer ze moeten planten. Soms komt de regen
op het goede moment. Soms blijft er weinig te oogsten
over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.
Volgende week collecteren wij voor dit doel. Meer
informatie volgt.

Klaverviermaaltijd 28 januari
Aanstaande dinsdag 28 januari serveert de werkgroep ZWO een heerlijk
driegangenmenu. Ds. v.d. de Ham is
onze gast en spreker. Aan de hand
van beeldmateriaal vertelt hij over de
ontwikkelingen van de projecten van
SCHiK.
We ondersteunen vier projecten te weten:
1. wees- en kindertehuizen in Thailand door Merci
International;
2. het Ethiopië project van KIA;
3. studiekosten voor jongeren in Oost-Kenia via SCHiK,
4. het kinderhuis Peduli Anak in Lombok via RK-kerk.
We vertellen over de ontwikkelingen bij de projecten en
doen voorbeden. Tijd 18.00-19.30 uur, kosten € 6,008,50. Bel voor reservering Ria van Dam, tel. 3515107.

Rondom het lied
Zondag 2 februari is er om 17.00 uur een zang-versper
in De Oase. We willen samen liederen zingen uit verleden en heden. Heeft u een lied dat u graag wil laten
zingen, geef u dat dan door aan ds. Carina Kapteyn

Gespreksgroep: gewone catechismus
Elke donderdag komen we bij elkaar om door te praten
over de grondtonen van ons geloof. Momenteel bespreken we de Apostolische geloofsbelijdenis. U bent
van harte welkom om elke week of af en toe aan te
haken en mee te praten. 19.30-20.30 uur.

Vrijdag 7 februari: 19.00 Sirkelslag
Een avond vol plezier en vermaak voor jong en oud.
Deze avond wordt door jongeren in heel Nederland
tegelijkertijd beleefd. In onze gemeenschap is het inmiddels een goede gewoonte dat hierbij niet alleen de
jongeren actief zijn, maar alle leeftijden mee doen! Ook

uw aanwezigheid is dus van belang! Natuurlijk kunt u
ook als toeschouwer deze avond (of een deel van de
avond) meemaken. Thee en koffie staan voor u klaar!

Afscheid ds. Evert van den Ham
Vandaag neemt de voorganger van onze zusterwijkgemeente Oosterkerk afscheid in de middagdienst die
om 15.00 uur begint in de Oosterkerk. Ruim 12 jaar
heeft ds van der Ham als voorganger de gemeente in
Zoetermeer mogen dienen. Daar zijn we dankbaar voor
en we wensen hem en zijn vrouw Jannie Gods zegen
toe op hun verdere levensreis.

Zendingsbus is voorlopig driekante offerblok
Bij de diefstal in oudejaarsnacht zijn ook onze zendingsbussen, die normaal bij de uitgang hangen meegenomen. Gelukkig zat daar niet veel in. Als voorlopige
vervanging gebruiken we het driekante offerblok en
plaatsen dit bij de uitgang.
De bestemming is voor het Zendingswerk van Kerk in
Acties (buitenland). Daarbij gaat het om gemeente
opbouw, het delen van het evangelie, verbindingen leggen tussen christenen onderling en met andere religies.
Wij zijn blij met onze kerk en gunnen dat ook. Graag uw
aandacht voor de “Zendingsbus”.
Werkgroep ZWO

Kunst in De Oase
Al enige weken kunnen we genieten van de schilderijen
van Joke van den Bos. Joke is erg begaan met de
slachtoffers van de bosbranden in Australië, daarom
zijn er twee schilderijen die ze wil verkopen voor deze
slachtoffers. Het schilderij ‘Sneeuwklokjes’ voor € 51,25
en ‘Winterrust’ voor € 75,-. De opbrengst gaat naar giro
5125 voor deze slachtoffers.
Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u contact opnemen met Joke, telefoonnummer 0615457106.

Agenda
Maandag
Dinsdag

27 januari 14.00 uur Seniorensoos
28 januari 10.30 uur Bijbelgespreksgroep
18.00 uur Klaverviermaaltijd
Donderdag 30 januari 11.30 uur Open Oase
19.30 uur Rondom de bron
Vrijdag
31 januari 19.00 uur Tienertent
MOK-tijd

2 februari Citrus actie Voedselbank Meerzicht
Wij willen u vragen om citrusfruit zoals mandarijnen of
sinaasappels op 2 februari
mee te nemen naar de kerk
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”.
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 2 februari is zeer welkom! Allemaal dus
met een netje Citrus naar de Kerk.
Grietje Cusell Coördinator Voedselbank Meerzicht.

