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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
10-r-dienst
Kindernevendienst
Crèche
Bloemenschikken
Kosters
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

10.00 uur Nieuwjaar wensen;
10.30 uur aanvang viering; doopgedachtenis
en Maaltijd van de Heer
ds. Carina Kapteyn
Sjaak Jansen
Grietje Cusell en Hilde Maassen
Arend van der Toorn
Simrit van Velzen
Titus 2: 11-3 : 8 (uit de bijbel in gewone taal)
verzorgd door henzelf
groep 1 t/m 8: o.l.v. Carolien Lammers
Els Rijksen en Larissa van der Zwan

Roelie Leideman en Jannie Lukaart
Taco Slagter en Micha van Velzen
Micha van Velzen
Riet Haye
Els en John Rijksen
1. Etiopië project KiA 2. Wijkwerk van De Oase
wit

Liturgie A
Liederen voor de dienst
Lied 204
Orgelbijdrage
Lied 287: 1
Lied 287: 2
Lied 353
Lied 520
Lied 287: 3
Lied 287: 4
Lied 287: 5
Psalm 23: 1

Epifanie (verschijning van Christus)

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

De redactie van het Weekbericht,
Els Alebregtse, Marius Cusell, Gerard Kok, Jan Koster,
Taco Slager en Eefke van den Broek wensen u een
gezegend 2020.

Vandaag: 1ste collecte voor Ethiopië-project
In de diensten met de Maaltijd van de Heer is de eerste
collecte voor ons meerjaren project: “Leren leven met
weinig water in Ethiopië”. Zo ook vandaag. De extreme
droogte in Ethiopië houdt aan. Waterbronnen staan
leeg. Oogsten mislukken en vee sterft. Ethiopië heeft
geregeld te maken met ernstige droogte en om de paar
jaar is er hongersnood. De Ethiopische kerken
ontwikkelen projecten om mensen beter voor te
bereiden op de gevolgen van dergelijke rampen.
Bijvoorbeeld door spaargroepen op te richten, waardoor
mensen planmatiger gaan werken. Door: gewassen te
verbouwen die nog beter bestand zijn tegen droogte,
het bouwen van meer en betere waterbassins,
voedselvoorraden aan te leggen enz.. Uw steun is hard
nodig. Graag uw aandacht hiervoor. (Diaconie/ZWO)

Jarigen 80+ deze week
Op 6 januari mw. A.M. Stam-Gortzak, 80 jaar. 7 januari
mw. L.G. Moeskerk-Raats, 80 jaar en ook 80 jaar op 8
januari dhr. J. Koster.
10 januari dhr. G.K.H. Stauttener, 81 jaar en dhr. H.
Kawczynski, 80 jaar. Op 11 januari dhr. M. de Best, 83
jaar. Alle jarigen van harte gefeliciteerd!

Aftreden ambtsdagers
In een gezamenlijke POR-dienst op 12 januari in de
Oase zullen we enkele ambtsdragers herbevestigen en

afscheid nemen van hen, wiens ambtstermijn is
afgelopen. Afscheid nemen we van Wim van der Ende
(ouderling kerkrentmeester), Douwe Klaucke (ouderling
kerkrentmeester), Jan de Geus (ouderling eredienst),
Tom Westerhof (ouderling scriba), Jan Blankespoor
(ouderling scriba) en Maloes Pronk (pastoraal
ouderling). We zijn heel dankbaar voor het vele werk,
dat zij in de afgelopen jaren voor de diverse
gemeenschappen en voor de wijkkerkenraden van de
Pelgrimskerk, de Oase of de Regenboog en voor de
wijkkerkenraad van de POR hebben gedaan.
Sofie van der Linden en Jaap van den Berg – duovoorzitters van de wijkkerkenraad van de POR- hebben
zich bereid verklaard tot 1 april 2020 aan te blijven.
Dat is enerzijds om meer tijd te hebben om in de
opvolging te voorzien en anderzijds vanwege de
besluitvorming over een aantal belangrijke
onderwerpen, zoals de toekomst pioniersplek De
Pelgrim, de eerste rapportage van Bram Schriever en
het daarop volgende visiedocument zoals in SamenDrie
afgesproken.
Naast het voorzitterschap heeft prioriteit de vervulling
van de vacature ouderling pastoraat Oase en
ondersteuning van het scribaat. Belangstellenden
kunnen zich wenden tot de voorzitters of de scriba. Ook
kunt u hen namen noemen van gemeenteleden die u
geschikt acht voor deze vacatures.
Els Alebregtse, scriba wijkkerkenraad POR;
scribavandepor@gmail.com

Help JobHulpMaatje aan een Appeltje van
Oranje!
Neem 12 januari uw mobieltje mee naar de kerk

JobHulpMaatje helpt en begeleidt mensen in hun
zoektocht naar werk. JHM werkt op 20 plaatsen in het
land. De maatjes van alle JHM-locaties in Nederland
zijn door het Oranjefonds genomineerd voor een
“Appeltje van Oranje”. Koningin Maxima reikt in mei
deze “Appeltjes” uit (met daaraan verbonden een
geldelijke waardering). Hoe meer stemmen hoe groter
onze kans op een Appeltje. We krijgen steun uit de
kerken en we willen daarom graag weer een beroep op
u doen. Stem van 6 t/m 15 januari op JobHulpMaatje.
https://www.appeltjevanoranje.nl/projecten/jobhulpmaatje
Op 12 januari is er in de Oase een gezamenlijke PORdienst. We houden in de Oase, net als in diverse
andere Zoetermeerse kerken, een “StemCollecte” via
internet. Neem dus uw mobieltje mee. Na de
gebruikelijke collecte in de dienst kunt u gezamenlijk
stemmen. Instructies worden o.a. via de beamer
gegeven.
Meer info via https://jhm-zoetermeer.nl of Marius Cusell
(06 41572157)

Opbrengst collecten
25 december:
1e collecte Kinderen in de knel
2e collecte Wijkwerk van De Oase
29 december:
1e collecte Diaconie
2e collecte Wijkwerk van De Oase

€ 385,07
€ 161,00
€ 95,30
€ 88,60

Bijbelgespreksgroep
Dinsdag 7 januari begint een gespreksgroep over een
aantal Psalmen.
Plaats: De Oase; tijd: 10.30 uur.
Voor contact tel.: 3165606
Marian van Die.

Verjaardagsfonds
De busjes van het verjaardagsfonds zijn weer geleegd.
De opbrengst was dit jaar € 791,50. Lopers en gevers
hartelijk dank.
Riet Haye en Reinie Koster

Agenda
di. 7 jan.
Do. 9 jan.
Vrij 10 jan.

10.30 uur
11.30 uur
11.30 uur
14.30 uur
19.00 uur
19.00 uur

Bijbelgespreksgroep
Open Oase
Open Oase
75+ verjaardagen
Tienertent
Mok-tijd

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

