P ROTE ST ANTS E

35e jaargang - nr. 5

W IJ K G E M E E N T E

DE

OASE

Weekbericht

Predikant ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com
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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
Bloemenschikken
Kosters
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

Aanvang 10.00 uur
Mw. ds. M.A. van der Burg-Los
Els Alebregtse
Hilde Maassen en Joan van Krimpen
Arie Vooijs
Tineke van Goeverden
Psalm 37 : 1-6, 9-22 en 27-38, Matheus 5 : 1-12
Trudy Sneller
Ilona en Miranda van der Zwan
Bloemschikken Els den Duijn en Wil Meijer
Taco Slagter en Micha van Velzen
Micha van Velzen
Annie Huls
Coby Lagas en Inge van Eekelen
1. KIA-Werelddiaconaat, 2. Wijkwerk Oase
Groen
Laatste zondag na Epifanie

Liturgie A
Liederen voor de dienst
Lied 37 : 1,3, en 12
Orgelbijdrage
Psalm 1
Lied 985
Psalm 37 : 3, 8 en 12
Lied 313 : 4 en 5
Lied 838 : 1, 2 en 3
Lied 783 (kinderlied)
Lied 340b
Lied 969

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 het
echtpaar Slot-Jonker, zij waren 21 januari 60 jaar
getrouwd en naar mevr. van Mil, zij kwam thuis uit het
verpleeghuis.

Jarigen 80+ deze week
Morgen 3 februari mw. C. Brezet - van der Harst, zij
wordt 93 jaar.

Opbrengst collecten 26 januari
•
•

€ 97,60
€ 86,75

Diaconie
JOP

Vandaag 1

ste

collecte werelddiaconaat

- Goed boeren in lastig klimaat in Oeganda 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 is het te droog of
zijn er overstromingen en blijft er weinig te oogsten
over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt
boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.
Zie voor meer informatie de uitgereikte collectefolder.
We bevelen u de collecte van harte aan.

Gespreksgroep Catechismus
De gespreksgroep van de gewone catechismus is
wekelijks op donderdag van 19.30-20.30 uur. Komende
keren gaan we in gesprek over bidden.
Iedereen is welkom!

Meditatie
Dinsdag 4 februari gaan we mediteren met een lied van
Huub Oosterhuis. We luisteren naar Trijntje Oosterhuis

die het lied zingt. Het is een prachtige meditatieve tekst,
gebaseerd op psalm 16.
Na de ontspanning waar we zoals altijd mee beginnen,
laten we de woorden van het lied op ons inwerken.
Wellicht worden geraakt en komen we tot verstilling.
De aanvang van de meditatie is 13.30 uur, rond 15.00
uur is de meditatie afgelopen en is er een kopje thee
voor wie wil.
De richtprijs is 5 euro. Van harte uitgenodigd!
Joke den Hertog en Marga Schipper

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

Agenda deze week
zo. 2 febr.
17.00 uur
di. 4 febr.
10.30 uur
11.30 uur
do. 6 febr.
11.30 uur
14.30 uur
19.30 uur
vrij. 7 febr. 19.30 uur
19.00 uur

Rondom het lied
Bijbelgespreksgroep
Open Oase
Open Oase
Verjaardagen 75+
Rondom de bron
Sirkelslag Young
MOK-tijd

