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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
ds. Dick Sonneveld
Johannes Eichwald
Wilma Wijers-Bruins en Petra Roosma
Jaap van der Giessen
Johannes Eichwald
Exodus 6 : 2-8 en Lucas 13 : 1-9
groep 1 t/m 8: o.l.v. Marcia Uiterdijk
Carolien Lammers en Tirsa van Velzen
Roelie Leideman en Jannie Lukaart
Cor Meijer en Micha van Velzen
Micha van Velzen
Petra Roosma
Evelien van Velzen en Inge Reinking
1. Kerk in Actie: India
2. Wijkwerk van De Oase
paars
3e zondag van de 40-dagentijd

Liturgie A
Liederen voor de dienst
Psalm 103c : 1 en 2
Orgelbijdrage

Psalm 25 : 7
Lied 897
Lied 324
Lied 544 : 1 en 2
Projectlied
Lied 655

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 dhr.
J.E.J. Tanja, en naar dhr. J.H. Scheffer, beiden ter
bemoediging.

Kindernevendienst
Geduld
Deze week horen we
Jezus een gelijkenis vertellen over een vijgenboom
die al drie jaar geen
vruchten geeft. Wat moet
je met zo’n boom, omhakken? De eigenaar van de vijgenboom vindt van wel.
Maar de wijngaardenier overtuigt hem: geef de boom
ook dit jaar nog een kans. Heb geduld!

Bij de symbolisch bloemschikking
De lezingen roepen op tot zien. Omzien naar een
ander. De tekenen van groei en bloei zijn zoals de
tuinman met geduld wacht op de groei van de vijg of
andere vruchten. De acht flessen staan twee aan
twee in een ellips, vorm van een oog. De primula
plantjes ende anemonen doen denken aan ogen. De
sierlijke grassen versterken het beeld van inkeer. De
vijgen en vruchten doen denken aan de vijgenboom.

Meer zicht op elkaar
We leven mee met die gemeenteleden die herstellend
zijn van een ingreep of operatie. Ook met die gemeenteleden die te maken hebben met de wat kleinere
tegenslagen in het leven, zoals een val, verkoudheid of
ander lichamelijk ongemak. En we denken aan die
gemeenteleden die te maken hebben met onzekerheid
in werksituaties of huisvesting. Mag u iets van nabijheid
ervaren in deze moeilijke tijden.

Opbrengst collecten vorige week
1e collecte KiA: Binnenlands diaconaat
2e collecte Wijkwerk van De Oase

€ 133,10
€ 92,60

Jarigen 80+ deze week
Volgende week zondag 31 maart wordt dhr. J. van der
Zwan, 84 jaar.
We feliciteren de jarige en zijn familie van harte en
wensen hem nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

AK stemt unaniem in met bestuurlijk
samengaan POR wijken
Woensdagavond 20 maart heeft de algemene kerkenraad tot onze vreugde unaniem ingestemd met het verzoek van de Pelgrimskerk, Oase en Regenboog om
vanaf 1 april bestuurlijk samen te gaan. De leden van
de algemene kerkenraad spraken hun waardering uit
voor de zorgvuldigheid waarmee de wijkkerkenraden dit
verzoek hebben voorbereid. Dat betekent dat vanaf 1
april 2019 de drie wijken Pelgrimskerk, Oase en Regenboog één wijk zijn met drie geloofsgemeenschappen
met een eigen kerkgebouw. Op woensdagavond 10
april komt voor het eerst de nieuwe wijkkerkenraad bij
elkaar.

Korte viering Maaltijd van de Heer
Op vrijdag 29 maart is er weer een korte viering (30
minuten) van de Maaltijd van de Heer in de Voorhof van
de Oase. Iedereen is van harte welkom! Er is speciaal
rekening gehouden met mensen die niet lang kunnen
zitten, beperkte energie hebben of gebonden zijn aan
een scootmobiel. Na afloop is er koffie en/of thee voor
diegenen die nog even willen/kunnen blijven.
In de morgendienst van 31 maart zullen wij ook de
Maaltijd van de Heer vieren.

Gevonden afgelopen dinsdag:

Actie Kerkbalans

Een gele gemeentepas, zo'n geel ding, waarmee je
naar de vuilstort kan en die je nodig hebt om de vuilcontainer bij de flat te openen. Hij kan gehaald worden
bij Coby Velzen. 06-44572140.

Op 17 februari werd het bedrag van de actie Kerkbalans 2019 bekend gemaakt. Inmiddels zijn er nog
toezeggingen bijgekomen . De voorlopige eindstand
bedraagt nu € 109.727,00.
Bedank voor alle toezeggingen en al die vrijwilligers die
zich actief hebben ingezet voor deze kerkbalans. In het
bijzonder mevrouw in`t Veld, zij heeft vele jaren haar
medewerking gegeven en inmiddels met de leeftijd van
91 jaar stopt. Wij zullen haar missen evenals haar vaste
adresjes. Jet hartelijk dank!
Henk van Woerden; wijkcoördinator De Oase

World Servants Paasactie en fietstocht
U kunt verschillende Paasproducten bij ons bestellen:
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.
Reserveer Tweede Paasdag alvast in uw agenda, want
dan organiseren wij een leuke fietstocht. De fietstocht is
ongeveer 35 km over de mooiste fietsroutes rondom
Zoetermeer. U bent om 12:00 uur welkom in de
Regenboog en u krijgt van ons een lunchpakketje mee.
Van fietsfanaat tot onhandige fietser: iedereen is
welkom en we zullen er een mooie middag van maken!
Deelname bedraagt 10 euro voor volwassenen en 7,50
euro voor kinderen. Er is ook een familieticket voor 2
volwassenen en 2 kinderen voor 25 euro. Aanmelden
kan via de deelnemers, de inschrijflijsten in de kerken
of via geef.ws/fietstocht

Op weg naar Pasen - Ik doe mee!
De weg naar Pasen leggen we samen af, als gemeenschap in Meerzicht, rondom de Oase. Daarom willen
we ook iedereen gelegenheid geven om mee te denken
over de invulling van de diensten in de Goede Week.
Op donderdag 28 maart om 16.00 uur is er een
overleg in de Oase over de invulling van deze diensten
op witte donderdag, goede vrijdag en Paaswake.
Iedereen die mee wil praten en denken is van harte
welkom! Enige voorkennis is niet nodig: iedereen kan
juist meepraten vanuit zijn of haar eigen verlangen.
Neem vooral ook teksten, gedichten, liederen of ander
materiaal mee naar deze bijeenkomst. Mocht je wel
inbreng willen hebben, maar de 28ste om 16.00 uur niet
kunnen, dan kan je je wensen en gedachten laten
weten aan Coby Velzen (ouderling eredienst) of ds.
Carina.

Voorbereiding Oasevesper van 7 april:
Rondom het lied
Deze middag willen we samen met elkaar liederen
zingen op weg naar Pasen. Mocht u bepaalde liederen
in gedachten hebben: wilt u die dan deze week via de
mail doorgeven aan ds. Carina?
Het samen-zijn begint om 17.00 uur.

Weekagenda (mits niet boven vermeld)
-

Dinsdag: Handelingen-gespreksgroep 10.30 uur;
gezamenlijke lunch 11.30-13.30 uur
Woensdag 10.30-12.00 uur: gesprek rondom een
parabel (uit: de orthodoxe Ketter)
Donderdag: Meer zicht moment 11.30-13.30 uur,
met om 13.00 uur een gebedsmoment.
Vrijdag: 20.00 uur Oase is open voor ontmoeting en
het spelen van spelletjes. Wie kan de high-score
van het sjoelen verbreken?

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 wordt in de kerk uitgebeeld
door plantenbakken waarin van alles opgroeit en tot
bloei komt. Het aantal bakken neemt in deze periode
toe.
Collectes: In de 40-dagentijd trekt een palet aan
collecte doelen aan ons voorbij. Het is als een kleurenwaaier van het mooie werk waaraan we onze
bijdrage leveren via Kerk in Actie. Ver weg maar ook
heel dichtbij. De doelen voor de komende zondagen
zijn voor respectievelijk: Een nieuw begin voor kerken
in Nederland; Genocide-slachtoffers in Rwanda; Jongerenwerk in Nederland (JOP); Versterk de kerk in
Pakistan; Er zijn voor elke week informatieflyers beschikbaar. Vandaag is bij de collecte aandacht voor het
stoppen van kinderarbeid in India

Sobere maaltijden worden in de Oase
gehouden 4 en 18 april.
Vorige week hebben we Paasgroetenkaarten uitgedeeld om te versturen naar gevangen en mensenrechten-activisten. Laat het weten als u hierover nog
vragen hebt en uw kaart nog niet hebt verzonden.
U kunt ook helpen sparen voor de 40dagentijd-campagne via Bankrekening t.n.v. Diaconie PGZ Oase
bankreknr. NL66RABO03737 12 901 ovv. “40dagentijd.
Namens ZWO/Diaconie M. Cusell tel 079-3423112

Vandaag 1ste Collecte 40-dagentijd campagne
Stop kinderarbeid in India
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming
business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen
daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking
verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk
in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen
werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen,
vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met
partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten
jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang
van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies
te geven en begeleiden meer dan 700 werkende
kinderen (terug) naar school.
Vandaag collecteren we voor dit werk in India, zodat
ook dit jaar weer honderden werkende kinderen een
nieuw begin kunnen maken op school! We bevelen
deze 40dagentijd-collecte van harte bij u aan.

Dialoogavond in Stad van Compassie 28 maart
Met de ondertekening van het Handvest voor Compassie mag Zoetermeer zich Stad van Compassie noemen.
Iets om trots op te zijn én met hoofd, hart en handen
verder invulling geven aan een waarde(n)vol Zoetermeer.
Op donderdag 28 maart organiseert het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) samen de
gemeente en het Forum een tweede dialoogavond met
als thema: “De Ander dat ben jij”.
Een dialoogtafel is een groep van zes tot acht personen
die met elkaar in gesprek gaan. Je verkent een thema
en wisselt ervaringen, dromen en mogelijkheden uit.
Door naar elkaar te luisteren kan er echte ontmoeting
plaatsvinden en ontstaat er meer begrip voor de ander.
Aandacht voor elkaar lijkt onder druk te staan. Verdiept
in een virtuele wereld sluiten we ons af voor de mensen
in onze omgeving. Onze telefoon legt een groot beslag
op onze tijd. Qualitytime maakt plaats voor meer vluchtige contacten ook binnen de kring van familie en vrienden. Wat betekent de Ander voor jou? Wat betekent
aandacht voor elkaar in deze tijd? Welke veranderingen
zou jij graag zien? Wat kan je daar zelf aan doen?
Donderdag 28 maart 2019, Inloop 19.30 uur.
Aanvang 20.00 uur. Locatie: het Forum, toegang gratis.
Info en opgave: Flip Bakker, tel. 06-2468 9649
ambassadevoorvredezoetermeer@gmail.com.

9 april: Bijbelverhalen anders bekeken: Rebible
– Inez van Oord
Las je ook ‘Rebible’ of ben je van plan dit verrassende
boek binnenkort te lezen? Samen met haar broer –
theoloog Jos van Oord – las Inez van Oord opnieuw
Bijbelverhalen die zij zich herinnerde uit haar jeugd. Op
20 februari hebben we haar werkwijze toegelicht. Op
dinsdag 9 april bespreken we enkele verhalen.
Voorwaarde hierbij is dat je het boek – geheel of gedeeltelijk - gelezen hebt.
Vragen voor die avond: Wat vind je van de spirituele
uitleg van Inez? Welke uitleg geef jij aan het verhaal?
Plaats: Zij-ingang Pelgrimskerk Tijd: Inloop: 19.45 uur;
20.00 – 22.00 uur
Info en aanmelden: Joke Westerhof,
tomenjoke.westerhof@planet.nl - tel. 3169379 of
Reinier Laman Trip, 06 147 506 91. Kosten: € 2,00 incl.
koffie of thee

Data: vanaf 10 april - elke woensdag. Om 16.00 tot ca
17.00 uur Balijhoeve, Kurkhout 100 Zoetermeer
Kosten: naar vermogen Informatie: Gerda Griffioen,
06-24975092, info@depelgrimzoetermeer.nl

Vanaf woensdag 10 april: Samen zingen - Wie
zingt mee?
Wij zingen liederen uit Taizé, Iona en de Liedbundel
van de Pelgrim.
Taizé is een internationale christelijke oecumenische
kloostergemeenschap die haar oorsprong vond in
Taizé. We zingen liederen uit deze traditie.
Iona (Schotland) is een van de oudste broedplaatsen
van het Christendom in West-Europa. De Iona Community is een bloeiende gemeenschap op een oeroud
eilandje. In de bundel van Iona staan liederen en ook
gebeden.
De liedbundel van De Pelgrim in Zoetermeer bevat
liederen uit verschillende tradities.
Samen een mooie verzameling van liederen die ons
kunnen inspireren. Op termijn kan dat aangevuld
worden met wensen vanuit de deelnemers.
Data: met ingang van 10 april elke woensdag; Tijd:
11.00 - 12.00 uur
Plaats: Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86, 2712
HK Zoetermeer
Informatie: Gerda Griffioen, 06 24975092
gerda@depelgrimzoetermeer.nl
Margot Dörr, 06 52150706 m.dorr@hotmail.com

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.
De volgende viering is a.s. donderdag 28 maart.
Thema: een bloem
Overige data: donderdagen 4, 11, en 18 april
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

Vanaf woensdag 10 april: Wekelijkse
Natuurwandeling
Vind je het fijn om te wandelen en zo rust te zoeken?
Wil je gelijk aan je gezondheid werken en iets leren
over de natuur in je eigen omgeving? Dan zijn de
natuurwandelingen echt iets voor jou. De wandelingen
zullen licht belastbaar zijn en er is aandacht voor
signalen op fysiek en psychisch gebied. We werken
samen met IVN, die ons iets zal vertellen over de
natuur in onze naaste omgeving.
De wandelingen staan onder leiding van fysiotherapeut/geestelijk begeleider Hans van der Bilt en
voedingsdeskundige/coach Gerda Griffioen.
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

