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zondag 16 februari 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.
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Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

Aanvang 10.00 uur
Maaltijd van de Heer
Mw.ds.M.C.Kapteyn
Coby Velzen
Mary Lemmers en Hilde Maassen
Arie Vooijs
Oase Cantorij o.l.v. Liselet van Gent
Simrit van Velzen
Johannes 8: 1-19
Marcia Uiterdijk
Els Rijksen en Tirsa van Velzen
Inge van Eekelen en Anneke Laarman
Cor Meijer en Amber Schaap
Amber Schaap
Riet Haye
Ellen Jonker en Carla Riekerk
1. Avondmaalscollecte (Ethiopïë), 2. Wijkwerk Oase
wit
6e na Epifanie

Lied voor de dienst:
Lied 119a: 1, 3, 4

Lied 296 (met de cantorij)
Lied 301k (cantorij)
Lied 308a (cantorij)
Lied 36a
Lied 36a
Lied 601: 1, 2
Zingen: Lichtcredo, uit: Zangen van
zoeken en zin, 229 (melodie: Lied
103c)
Hemelhoog 58 (kinderlied)
Lied 403d (tafelgebed)
Lied 1006 (Onze Vader)
Lied 883

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

Bij de dienst
Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer. De orde van
dienst is in grote lijnen hetzelfde als vorige week in de
Regenboog en de week ervoor in de Pelgrimskerk. In
vervolg op de dienst in januari waar we op zoek gingen
naar de WHY in ons leven (Waarom, waartoe … wat is
de basis van ons geloof?) verdiepen we ons vandaag in
een van de vele beelden van G’d, die van Licht in ons
leven. Vanuit dat beeld dat Christus ons aanreikt zijn ook
wij geroepen om Lichtdrager te zijn.

Bloemengroeten
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr.
R. Utermark als teken van meeleven na het overlijden
van zijn vrouw en naar mevr C. Spaans als teken van
meeleven na het overlijden van haar man.

Jarigen 80+ deze week
Op 23 februari is jarig Dhr. A.P.K. Roos, hij wordt 80 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.

Meerzicht op elkaar
Vandaag zullen we Marina Utermark gedenken. Zij
overleed op 19 januari. Vandaag zal haar man Roy een
steentje met haar naam erop in het doopvont leggen.
Met het noemen van haar naam houden wij haar
gedachtenis levend in ons midden.
Piet Ermerins verblijft momenteel in Vivaldi. Wij wensen
hem en zijn vrouw Lies veel kracht en zegen in deze tijd.
We denken ook aan andere gemeenteleden die
momenteel in Vivaldi verblijven. Sommigen kort,
anderen al geruime tijd. Dat zij zich met ons verbonden
mogen blijven voelen.

Een hartelijke groet ook aan die gemeenteleden die aan
huis gebonden zijn, ziek zijn, behandelingen ondergaan,
in zorgen leven of opzien tegen de dag of de nacht. We
dragen u op in ons gebed aan God.

Bericht van overlijden
Via gemeenteleden hoorden wij dat ons gemeentelid
mevr. E. ter Schiphorst-Kraszkiewicz is overleden op 26
januari 2020 in de leeftijd van 98 jaar. Zij woonde in de
Albrandswaard. Mevr. ter Schiphorst was al jaren niet
meer in staat om naar de kerk te komen. Wel heeft zij
nog lang deelgenomen aan de Bijbelkring van Marian
van Die en kwam zij op de Seniorensoos. Wij wensen de
familie van mevr. ter Schiphorst en allen die haar zullen
missen de troostende nabijheid van God en mensen.

Vandaag 1ste collecte Avondmaalscollecte voor
Ethiopië
Al geruime tijd sparen we voor ons project “Leren leven
met weinig water in Ethiopië”. Vandaag is er Maaltijd van
de Heer. De collecte daarbij is voor dit project. Er wordt
door partners van Kerk in Actie aan gewerkt om mensen
beter bestand te maken tegen een ramp door droogte.
Er worden spaargroepen opgericht, waardoor mensen
gerichter plannen maken om hun geld te besteden, er
wordt gewerkt aan waterbassins, boeren passen hun
landbouwmethodes aan, en er worden zaaizaden
uitgedeeld van gewassen die beter bestand zijn tegen
droogte. Graag uw aandacht voor dit werk. Wij bevelen
deze collecte van harte bij u aan. Zie verder de site
https://www.kerkinactie.nl/

Opbrengst collecten van 9 februari
Diaconie
Catechese en Educatie

€ 105,40
€ 104,25

Actie Kerkbalans 2020
Deze dienst wordt het bedrag van de actie kerkbalans
2020 bekend gemaakt.
Dank u voor uw toegezegde bijdrage en het vertrouwen
in onze geloofsgemeenschap. De lopers, vrijwilligers
bedankt voor hun inzet bij het bezorgen en ophalen van
de enveloppen. We hebben als Oase een flink aantal
lopers, met elkaar is deze klus zo prima te doen.
Dit jaar is het soms voorgekomen dat bij digitale leden
de toezeggingslink in de spam is terecht gekomen.
Mocht u nog geen toezegging per brief of digitaal hebben
gedaan? U kunt uw toezegging sturen naar het Kerkelijk
Bureau of contact opnemen met mij. Allen hartelijk dank.
Henk van Woerden; wijkcoördinator De Oase
(email: henkvwoerden@hetnet.nl)

Huispaaskaarsen
U kunt weer huispaaskaarsen
bestellen. Dit jaar kunt u
kiezen uit drie motieven in vier
verschillende maten.
De motieven zijn:
A. Hand van Noach,
B. Regenboog,
C. Vissen en broden.
De prijzen van alle kaarsen zijn:
25 cm: € 22,50
30 cm: € 30,00
40 cm: € 37,00
60 cm: € 64,00
De bestelposter, met afbeeldingen van de
huispaaskaarsen, hangt op het prikbord in de gang. U
kunt uiterlijk tot en met zondag 23 februari 2020 uw
paaskaarsen bestellen. U heeft de kaarsen dan vóór
Pasen (12 en 13 april) in huis.
Coby Velzen Telefoon: 0644572140
e-mail: cobyvelzen@hotmail.com

Vanuit de wijkkerkenraad
Maandagavond 3 februari vergaderde de wijkkerkenraad
van de POR. We hebben het vervolgplan van de
pioniersplek De Pelgrim besproken. Het plan gaat over
de volgende periode van drie jaar. Er is voldoende basis
om de pioniersplek voort te zetten. Ambitie van de
Pelgrim is vanaf het zevende jaar op eigen benen te
staan. Ook voor de komende drie jaar is er landelijk
subsidie beschikbaar. Over de aanvraag voor financiële
ondersteuning vanuit de PGZ beslist de algemene
kerkenraad. Bij een positief besluit staat de POR ook de
komende drie jaar garant. Op grond van de begroting en
de ervaring van de afgelopen drie jaar acht de
wijkkerkenraad dit verantwoord.
Vanaf 1 april a.s. wordt Beppie van der Plas voorzitter
van de wijkkerkenraad. Zij zal op 29 maart in een
gezamenlijke dienst in de Regenboog bevestigd worden.
Sofie van der Linden en Jaap van den Berg leggen dan
hun ambt neer. Ook nemen we afscheid van Jan
Blankespoor die op 12 januari jl. verhinderd was bij het
afscheid van diverse ambtsdragers in de Oase.
De wijkkerkenraad heeft een commissie ingesteld om de
uitgangspunten voor een veilige gemeente uit te werken
voor de POR met als leden: Tineke van Goeverden,
Mieke Brak en Joop de Groot. We vinden het belangrijk
om als gemeente duidelijke regels en beleid te hebben
omtrent de veilige omgang. Denk aan gezamenlijk
opgestelde
omgangsregels,
het
instellen
van
vertrouwenspersonen, een aanstellingsbeleid voor

vrijwilligers en het afspreken van een gedragscode. Voor
meer informatie zie
https://www.protestantsekerk.nl/thema/veilige-gemeente/

Vanuit de werkgroep kerkrentmeesters is een commissie
gevormd die zich buigt over de meerjarenbegroting. De
wijkkerkenraad heeft een eerste conceptrapportage
besproken. Belangrijkste uitkomst daarvan is, dat we de
komende twee jaar maatregelen moeten nemen om
financieel gezond te blijven. Zonder die maatregelen
ontstaat er een tekort voor de POR dat vanaf 2022 naar
2030 kan oplopen tot € 100.000. Gegeven die noodzaak
gaan we snel aan de slag met het opstellen van een
nieuw beleidsplan. Namens de wijkkerkenraad POR,
Jaap van den Berg, Sofie van der Linden, duo-voorzitters

Geluidsinstallatie Oase – test ringleiding en
vooruitzicht
Half januari moest ik nog melden dat de ringleiding een
zorgenpunt bleef. Maar nu; een nieuwe maand, nieuwe
kansen voor geluid via de ringleiding. Afgelopen week is
namelijk op proef een nieuwe ringleidingversterker
geplaatst door het bedrijf Presentation Partner. Bij een
technische test leek dat een flinke verbetering te geven.
Hoopvol zien wij uit naar de praktijkervaring deze
zondag. Als dat ook een succes is, weten we wat ons te
doen staat. Onze vraag aan u is om uw ervaring
vandaag te laten weten - aan Arie Vooijs, Taco
Slagter of aan mij.
Met het bedrijf is intussen ook een afspraak gemaakt
voor het ophangen van de vier nieuwe luidsprekers
onder het plafond van de kerkzaal. De ervaringen met de
twee speakers die we nu al in gebruik hebben, geven
hoopvolle verwachtingen voor wat dat als geluid zal
opleveren. De planning staat op dinsdag 17 maart.
Jan Jonker,
tel. 079-3517602, e-mail: jkjonker@gmail.com

Klaverviermaaltijd dinsdag 25 februari
Dinsdag 25 februari serveert de
werkgroep ZWO een heerlijk driegangenmenu. Ditmaal kookt de
Thailandgroep voor ons. Dat wordt
weer heerlijk! 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 €6,00-8,50. Schrijf u in op
de formulieren in de hal of bel Ria van Dam, tel. 3515107

Wekelijks gebedsmoment in de Oase
Op donderdag, tussen 13.00-13.30 uur willen we
voortaan samen bidden voor de gemeenschap rondom
de Oase, voor de wijk en voor de wereld. Het gebed mag
een dragende kracht zijn in ons leven, in momenten van
dankbaarheid en zorgen. Samen bidden is samen
geloven en leven. Het verbindt. Iedereen is daarom van
harte welkom om mee te komen bidden. U kunt ook
gebedspunten voor dit momenten aandragen bij
Deborah de Korte-van Velzen,
dhmvanvelzen@hotmail.com

40 dagentijd in de Oase: STA OP!
26 februari is het Aswoensdag. Dan begint de
veertigdagentijd. Van oudsher is dit een tijd van inkeer,
bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus
én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.
We leven toe naar Pasen, het feest van Jezus'
opstanding uit de dood. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken
en mensen die lijden onder onrecht.
STA OP is het landelijke thema waar wij in onze
gemeente ook vorm aan gaan geven.
Vanaf 23 februari (volgende week zondag) gaan we aan
de gang met Vastenkaarten en Spaardoosjes. En de
40dagentijdkalender, met dagelijks een gebed, gedicht
of korte meditatie. Deze is na de kerkdienst verkrijgbaar
voor € 1,- per stuk. (Werkgroep ZWO)

Rondom de vlam
Op woensdag 26 februari starten we weer met de
bezinningsmomenten
Rondom
de
Vlam.
De
bijeenkomsten zijn van 19.00-19.30 uur in de kerkzaal
van de Oase. Rond het doorgaande thema ‘Dit leven dat
geen leven is’ (n.a.v. lied 536) staan we elke keer stil bij
een moeilijk element in ons leven. We zijn allemaal wel
eens verzand, vastgelopen, kwijtgedwaald.
7 situaties van niet-leven uit Exodus zetten ons op het
spoor naar Pasen toe: ook voor jou, ook dan, is er een
teken van leven. Zie jij het? We gaan in gesprek met
elkaar, zingen en bidden.
26 februari, as-woensdag: lijden aan onderdrukking,
exo 2: 23/4
4 maart:
hardnekkigheid, trots, exo 4:21
11 maart: moedeloosheid, laat maar zitten gevoel,
exo 6:9
18 maart: overal was bloed, exo 7:21
25 maart: natuur als tegenkracht, exo 9:24/25
1 april:
levensgroot verdriet, exo 11:6
8 april:
verlangen naar verleden, exo 14:11
We hopen en bidden dat u ook op deze dagen tijd wil
maken om in ontmoeting met elkaar en God op weg te
gaan naar Pasen.

Samen nadenken - Dromen van een kerk
Een avond over de toekomst van de kerk. Gaat de
secularisatie door, met als gevolg een voortgaande
kerkverlating of is een revival mogelijk? En zo ja, hoe
dan? Vormen de reeds meer dan 150 nieuwe vormen
van kerk-zijn in ons land in al die pioniersplekken een
broedplaats voor de toekomst van de kerk? En hoe moet
het dan verder met de huidige kerken? Kan een
missionair initiatief de kerkverlating stoppen of zelfs het
aantal leden weer doen toenemen? Over dit soort vragen
zullen we onder leiding van ds. Carina Kapteyn met
elkaar nadenken en spreken. Leidraad daarbij is het
boek ‘Voor de verandering’, van dr. Sake Stoppels. De
auteur geeft hierin aan hoe een bestaande gemeente
door een veranderingsproces tot nieuwe bloei kan
komen en ondersteunt dat met veel voorbeelden.
Plaats en tijd: donderdag 20 februari, 20.30 (!) uur in De
Regenboog

is er voor bijna € 260 verkocht, een groot succes, waar
we dankbaar voor zijn. De opbrengst is voor de fietstocht
op 4 juni a.s.. Dan wil Anton een aantal keren de Alpe
d’Huez op fietsen om geld in te zamelen voor kanker
onderzoek waarbij “opgeven geen optie is”.
U kunt hem ook steunen, want iedere euro is er 1! Dat
kan via :opgevenisgeenoptie.nl en dan naar Anton Bood.
Het kan ook rechtstreeks naar: Iban NL34 INGB 0003
5693 96 t.n.v A.Bood Zoetermeer
O.v.v. Bijdrage Alpe d’HuZes.
Iedereen hartelijk bedankt voor de support, Anton Bood

Met passie naar Pasen
Kerkkoor Anaviem, Harmonieorkest
Zoetermeer en verhalenverteller
Janneke Tanja zijn een unieke
Zoetermeerse
samenwerking
aangegaan door gezamenlijk het
Concert ‘met Passie naar Pasen’ ten
uitvoer te brengen op zaterdagavond
4 april 2020 om 19.30 in de
Oosterkerk te Zoetermeer. Een
negental Nederlandstalige nummers,
waaronder ‘stil in mij’’, ‘zwart-wit’ en ‘wit licht’ zullen die
avond worden uitgevoerd. In een unieke bewerking voor
het kerkkoor Anaviem en Harmonieorkest Zoetermeer.
Janneke Tanja neemt bij dit concert de rol van de
verteller voor haar rekening. Zij rijgt met haar woorden
de diverse muziekstukken aaneen, zodat één
doorlopend passie-verhaal wordt gevormd.
Op dit moment zijn de zangers van het kerkkoor
Anaviem, verbonden aan de (POR) gemeente de
Regenboog in de wijk Rokkeveen, en de muzikanten van
het Harmonieorkest nog druk aan het repeteren om een
heel mooi concert te gaan realiseren. Wilt u erbij zijn?
Met Passie naar Pasen wordt op 4 april 2020 om 19.30
uur in de Oosterkerk te Zoetermeer uitgevoerd, zaal
open vanaf 19.00 uur. Kaarten kosten € 10,- inclusief 1
consumptiemunt
en
zijn
te
reserveren
via
www.harmonieorkestzoetermeer.nl. Ook kunt u na de
dienst van 1 maart, kaarten aankopen, of meer
informatie vragen bij: Jeannette Vriend en Bas Vooijs
(leden van Harmonieorkest Zoetermeer)

Samen voor de Stad tijdens NL-DOET
Wilt u zich op zaterdag 14 maart inzetten voor een ander
en kennismaken met andere culturen? Kijk op
www.ILOZ.org en geef u uiterlijk 25 februari op als
vrijwilliger. Meer info: Els Alebregtse
(els.alebregtse@gmail.com)

Agenda deze week
di. 18 febr.
wo. 19 febr.
do. 20 febr.
vrij. 21 febr.

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

Bijbelgespreksgroep
Open Oase
Symbolisch
bloemschikken
Open Oase
Rondom de bron
MOK-tijd

Jam verkoop een succes,
Afgelopen zondag werd er weer jam en appelmoes
verkocht in de Voorhof. Samen met een eerdere verkoop
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 inleverenf via e-mail: weekberichtoase@gmail.com.

