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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
Drs. Sandra Hermanus-Schröder
Jaap van den berg
Grietje Cusell en Suzanne Granneman
Arie Vooijs
Gerard Kok
Ezechiël 37:1-14 en 1 Korinthiërs 15:35-49
Groep 1 t/m 8: o.l.v. Gerda Vooijs
John Rijksen en Tirsa van Velzen
Coby Schoonen en Eggie Stauttener
Wout van Goeverden
Jennifer van Werkhoven
Els Rijksen
Geke Visser en Beppie Bruin
1. Diaconie
2. Wijkwerk van De Oase
Groen
8e zondag na Epifanie

Liederen voor de dienst
Psalm 92a
Orgelbijdrage
O
Psalm 92 : 3 en 8
Lied 725
Lied 608
Lied 641
Hemelhoog 89 (kinderlied)
Lied 902 : 1, 5 en 6
Psalm 146a : 1 en 5

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

Bloemengroeten

Huispaaskaarsen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar
Marieke Dekter en dhr. H.C. Dekter, ter bemoediging
en naar mw. M.H.J. Lemmers-Beersma, brak haar pols.

Goedemorgen gemeenteleden
De huispaaskaarsen kunnen weer besteld worden. In
de gang hangt het bestelformulier met daarop de
voorbeelden van de verschillende kaarsen kunt vinden.
U kunt bestellen tot en met 10 maart.
Betaling op rekening: NL75INGB0007229923 t.n.v.
Prot. wijkgemeente De Oase.
Coby Velzen, 06 – 4457 2140

Jarigen 80+ deze week
Vandaag 3 maart mw. W.M. de Graaff-Jacobs, zij wordt
83 jaar.
Op dinsdag 5 maart mw. B. van Dam-Mantel, zij wordt
83 jaar.
Op dinsdag 5 maart bereikt mw. C. Bezoen-van der
Ben, de zeer hoge leeftijd van 102 jaar.
We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en
wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Opbrengst collecten
1e collecte Diaconie
2e collecte Missionair

€ 97,52
€ 106,70

Kinderlied
Zondag 3 maart 2019 –
Lucas 6:39-49
Wat zie jij in de spiegel?
Jezus spreekt zijn
leerlingen toe.
Als je oordeelt over een
ander zonder kritisch
naar jezelf te kijken, lijk je op een blinde die een andere
blinde wil begeleiden.
Je lijkt dan op iemand die een ander wijst op een
splinter, terwijl je zelf een balk in je oog hebt.

Samak-Samen Aktief
Dinsdag 5 maart 14.00 uur komen wij bij elkaar in de
Oase. Anneke Laarman.

Voorbedenbrief maart
U kunt een exemplaar van de Voorbedenbrief maart
2019 meenemen van de tafel in de hal.
Een uitspraak van Albert Schweitzer:“Gebeden
veranderen de wereld niet, ze veranderen mensen en
mensen veranderen de wereld.”

Expositie 2019-1 in de Voorhof
Frank van de Beld heeft zijn foto serie aan de muren .
De foto`s zijn een keuze uit een ruime verzameling
Het zijn niet zozeer momenten of natuurlijke
omgevingen maar meer afbeeldingen die zijn gevoel
versterken van wat hij op het moment van afdrukken
mooi vind.
A.s. zondag na de dienst wil hij nog toelichten wat op
de plaat staat. Hij is bereikbaar via e-mail adres
frankvandebeld@hetnet.nl.
Jessie Barendse heeft in de vitrine schattige
opstellingen van dierenfamilies in miniatuur
De verzameling vingergrote poppetjes omvatten een
zestal situaties, de supermarkt, ijssalon, bad scene,
theevisite. Jessie is met 11 jaar mijn jongste exposant
ooit. Haar oudere broer is 13 jaar en hij heeft enkele
graffiti tekeningen, of hij de kunstzinnige weg inslaat is
de vraag, nu is een coole gast zijn belangrijk.

Oecumenische kalender 40-dagentijd

World Servants Stamppotbuffet en Paasactie

Aanstaande woensdag, 6 maart is het Aswoensdag, het
begin van de 40-dagentijd. Vanaf die datum biedt de
kalender voor de 40-dagentijd voor elke dag een
inspirerende tekst of afbeelding, om ons te bezinnen
over het lijden van Christus en de opstanding met
Pasen. Vanuit ons geloof staan we ook stil bij het lijden
van mensen, dichtbij en ver weg. De basis van de
dagelijkse teksten en afbeeldingen zijn de Bijbelteksten
volgens het leesrooster van het Nederlands
Bijbelgenootschap.
De kalender is bij de uitgang van de kerk beschikbaar
en is gratis. Als u de kalender digitaal wilt ontvangen,
vraag dat dan per email aan via jkoster@casema.nl.
De personen die een digitaal abonnement op het
weekbericht hebben, ontvangen de kalender sowieso in
hun e-mailbox.

Geef u nog snel op voor het stamppotbuffet volgende
week zondag 10 maart! Inloop is om 17:30 en om 18:00
gaan we aan tafel. Kosten bedragen € 12,50 p.p.
inclusief een drankje, een toetje en koffie/thee.
Aanmelden kan bij een van de deelnemers, door te
mailen naar
world.servants.zoetermeer@gmail.com
of door aan te melden via de link
https://www.worldservants.nl/actieplatform/actie/16368.
Verder is de paasactie weer terug en kunnen er weer
verschillende producten besteld worden: paas- en
suikerbrood, paaskoekjes paaseitjes, amandelstaaf en
paaschocolade.. Natuurlijk kan ook gekozen worden
voor een pakket bestaande uit paas- en suikerbrood,
paaseitjes en paaskoekjes. Bestellingen lopen via de
deelnemers en via de link
https://www.worldservants.nl/actieplatform/actie/16369

40-Dagentijd – 40 dagen anders
De thema’s per zondag komen in de kerkdiensten en
de Kindernevendiensten terug. Het hoofdthema is: “Een
nieuw Begin”. Dit zal ook in de kerk worden uitgebeeld.
Collectes: In de 40-dagentijd trekt een palet aan
collectedoelen aan ons voorbij. Het is als een
kleurenwaaier van het mooie werk waaraan onze
bijdrage leveren via Kerk in Actie. Ver weg maar ook
heel dichtbij. De doelen zijn voor respectievelijk Kerkzijn in Cuba; De gevangenis verlaten . . . en dan?
Kinderarbeid in India; Een nieuw begin voor keren in
Nederland; Genocideslachtoffers in Rwanda;
Jongerenwerk in Nederland (JOP); Versterk de kerk in
Pakistan;

Paasgroetenactie
Op 17 maart is de Paasgroeten-actie en zijn er kaarten
om naar een mensenrechtenactivisten of gedetineerden
in Nederland of het buitenland te sturen. Meer
informatie volgt.

Sobere maaltijden
Sobere maaltijden worden gehouden op 21 maart en op
4 en 18 april. Informatie hierover volgt nog.

Volgende week Fruitactie Voedselbank
Wij willen u vragen om citrusfruit zoals
sinaasappels en mandarijnen op 10
maart 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”.
(Grietje Cusell, Coördinator Voedselbank Meerzicht)

Klaverviermaaltijd
Aan de Klaverviermaaltijd schoven afgelopen dinsdag
34 personen aan. Super gezellig! Het was een heerlijk
en verassend menu met een Zuid Europees tintje.
Opbrengst € 210,- netto. De volgende keren zijn er
sobere maaltijden in het kader van de 40 dagentijd op
21 maart en 4 en 18 april. De eerst volgende
Klaverviermaaltijd is op 30 april. Info volgt.

Uit de Pelgrimskerk
Biddend op weg naar Pasen – vanaf woensdag
6 maart
De veertig dagen voor Pasen zijn voor de kerk van alle
eeuwen een tijd van bezinning en gebed.
Veertig slaat terug op het aantal dagen dat Jezus in de
woestijn was voor zijn bediening begon.
Elia reist veertig dagen door de woestijn. Mozes bracht
er veertig jaar (!) door. Telkens als in de bijbel het getal
veertig genoemd wordt weten we dat er daarna wat
bijzonders gebeuren zal.
Wij nodigen u/jou uit om tijdens de komende veertigdagen-tijd elke dag samen te bidden.
Te beginnen op woensdag 6 maart.
Wie geen gelegenheid heeft om naar de Pelgrim te
komen kan natuurlijk in eigen huis en op eigen tijd mee
bidden.
Het wekelijks overzicht van onderwerpen kan per e-mail
worden toegezonden. Aanvraag:
matthe.vermeulen@kpnmail.nl.
Tijd: Elke werkdag van 7.00 uur tot 7.30 uur.
Plaats: Pelgrimskerk

Meditatie
Dinsdag 5 maart is er om 13.30 uur weer meditatie in
de Pelgrimskerk.
We zullen beginnen met een loopmeditatie, daarna
mediteren we over een woord door middel van innerlijk
gebed.
De kosten zijn € 2,-.
De meditatie wordt begeleid door Joke den Hertog en
Marga Schipper.

Het geheim van het alledaagse - Meditatieve
Middagvieringen
In de 40-dagentijd is er iedere donderdag een
Meditatieve Middagviering in de kerkzaal van de
Pelgrimskerk.
In deze vieringen kijken we naar een voorwerp uit het
dagelijkse leven en gaan we op zoek naar het geheim
ervan.

Soms zien we ze niet echt meer, de alledaagse dingen,
mensen, gebeurtenissen. Ze lijken zo gewoon. Tot
opeens: je kijkt naar een bloem, en het is alsof ze tot je
spreekt. In of onder het “alledaagse” is een
aanwezigheid waar we geen naam voor hebben.
De eerste viering is a.s. donderdag 7 maart. Thema:
een straatkrant
Data: donderdagen 7, 14, 21, 28 maart, en 4, 11, en 18
april 2019
Tijd: 12.00 uur - ca 12.30 uur
Plaats: Pelgrimskerk
Informatie:
 Joke Westerhof, 079 3169379,
tomenjoke.westerhof@planet.nl
 Joke den Hertog, 079 3315855,
f2hjfdenhert@hetnet.nl

Uit de Regenboog
Yuval Noah Hariri: Homo Deus
Als de mens God wordt, wordt alles anders. In zijn boek
laat Harari zien dat we zo ongeveer in het paradijs zijn
beland. Er was nog nooit zo weinig armoede, zoveel
vrede en veiligheid, zoveel rijkdom. Veel
technologische ontwikkelingen maken dat de mens
steeds langer kwalitatief goed zal kunnen functioneren.
Kunstmatige intelligentie en algoritmen zullen een
steeds grotere rol spelen.
In de nabije toekomst krijgt de mens steeds meer
trekjes van de klassieke God.
Wat betekent dat voor de mens zelf?
Deze cursus wil afrekenen met alle doemscenario’s van
deze wereld. Ook zullen we een aantal zeer kritische
vragen leren stellen, zeker op het gebied van de
theologie.
Donderdag 7 maart 2019 in De Regenboog, 20.00 uur.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

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

