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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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Naam van de zondag

Aanvang 10.00 uur
ds. Nico de Lange
Jaap v.d. Berg
Grietje Cusell en Trudy Kamminga
Jaap van der Giessen
Coby Velzen
Genesis 4: 23-26; Matteüs 4: 23-5: 12
Carolien Vrijenhoek
John Rijksen en Larissa v.d. Zwan
Marja van Andel en Eggie Stauttener
Wout van Goeverden
Jan Jonker
Els Rijksen
Gé Groenendijk en Sacha Tanja
1. Diaconie, 2. Catechese en Educatie
groen
5e na Epifanie

Lied voor de dienst:
Lied 112: 1 en 5
orgelbijdrage
Lied 218: 1, 5
Lied 309
Lied 934: 1, 2, 3
Lied 37: 1, 2
Lied 833 NL
Lied 837: 1, 2, 3, 4
Hemelhoog 356 (kinderlied)
Lied 195 (geloofsbelijdend lied)
Lied 426 NL

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 mevr.
C.Brezet-v.d.Harst, 3 februari bereikte zij de leeftijd van
93 jaar en naar fam. Rijksen als dank voor hun
werkzaamheden in de Oase.

Dank

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele
felicitaties, in de vorm van kaarten en telefoontjes die we
mochten ontvangen voor ons 60-jarig huwelijksfeest . En
ook voor het prachtige bloemstuk, dat we vanuit de Oase
kregen, hartelijk dank.
Liesbeth en Dick Slot

Jarigen 80+ deze week

Morgen, maandag 10 februari wordt mv. A.P. van der
Waals-Koning 96 jaar. Wij wensen u een gezegende dag
toe en wensen dat er goede mensen om u heen zijn die
zorg en aandacht voor u hebben.

Opbrengst collecten van 2 februari

Werelddiaconaat
Wijkwerk
De Pelgrim

€ 143,50
€ 99,25
€ 11,50

Tweede collecte voor Catechese en Educatie

In lokale kerken zijn allerlei mensen actief als
ambtsdrager, predikant, jeugdleider of op andere
terreinen. Zijn kunnen soms best een steuntje in de rug
gebruiken op het gebied van kennis, ideeën en
ondersteuning bij de invulling van hun taak.
De Academie van de Protestantse Kerk heeft een
relevant en modern aanbod van trainingen voor
professionals en vrijwilligers in de kerk. De ‘blended
training’ -Nieuwe Ambtsdragers- bestaat uit een
interactieve e-learning en uit bijeenkomsten. Naast

toepassing en verdieping is er altijd volop ruimte voor
uitwisseling.
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat
de Protestantse Kerk meer trainingen op deze
vernieuwende manier kan aanbieden. Helpt u mee om
deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Vandaag verkoop in Voorhof voor Hospice

Gelukkig gaat het weer beter met de voet van Anton
Bood, dus hij is weer gestart met de fiets training. Nadat
hij vorig jaar met een klapband onderuit ging wil hij dit
jaar voor een herkansing gaan op 4 juni. Opnieuw wil hij
fietsen voor zijn bewoners uit het Hospice, dus
meedoen met 5000 andere fietsers om de Alpe d’Huez
op te fietsen, liefst zo vaak mogelijk. Daarom is er na de
dienst in de Voorhof jam en appelmoes te koop, en is
de opbrengst hiervan bestemd voor dit doel. Het is het
laatste restje, dus hopelijk maakt u hem los! Iedere extra
gift is natuurlijk ook van harte welkom. Anton gaat er
weer voor! Zijn motto is dit jaar ook weer: “Opgeven is
geen optie“. U alvast bedankt
(Anton Bood)

Agenda deze week
ma. 10 febr.
di. 11 febr.
do. 12 febr.
vrij. 14 febr.

14.00 uur
10.30 uur
11.30 uur
11.30 uur
19.30 uur
14.00 uur
19.00 uur

Seniorensoos
Bijbelgespreksgroep
Open Oase
Open Oase
Rondom de bron
Korte Avondmaalsviering
Tienertent
MOK-tijd

Evensong in de Oude Kerk

Zondag 16 februari is er weer een Choral Evensong, een
viering met lezingen, gebeden, gemeentezang en
koorzang, als een gezongen eredienst. Projectkoor
Oude Kerk zingt een Magnificat (Lofzang van Maria) en
een Nunc dimittis (Lofzang van Simeon) van A.H.
Brewer, anthems van J. Blow en A. Bruckner en
verschillende hymns. Het Projectkoor staat onder leiding
van cantor-organist Ronald de Jong; verder werken mee
voorganger ds. C.H. Wesdorp en organist Aarnoud de
Groen uit Den Haag.
Deze Evensong vindt plaats om 18.30 uur in de Oude
Kerk, Dorpsstraat 59. Voor verdere informatie, zie
www.oudekerkgemeente.nl/projectkoor
(Jaap van der Giessen)

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

