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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
Bloemschikken
Kosters
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

aanvang 10.00 uur, viering Maaltijd van de Heer
ds. Carina Kapteyn

Jaap van den Berg
Grietje Cusell, Wout van Goeverden

Arie Vooijs
Elsbeth van Beem

Psalm 34 : 1-9 (Bijbel in Gewone Taal)

groep 1 t/m 8: o.l.v. Marcia Uiterdijk

Ilse en Emi Gerritsma
Coby Schoonen

Taco Slagter, Marius Sneller

Marius Sneller

Lied voor de dienst:
Lied 223 : 1 en 2
Orgelbijdrage
Psalm 34 : 4, 5 en 9
Project kindernevendienst
Lied: ‘Wij mogen hier
opnieuw beginnen’
Lied 547 : 4, 5 en 6
Projectlied
Lied 387
Lied 871

Suze Mesman
Margriet van Strijen, Annelies Bood

1. Diaconie - Ethiöpie 2. Wijkwerk van De Oase
Wit
4e zondag van de veertigdagentijd

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.B. van den Berg, als dank voor het tot stand brengen
van de besturenfusie van de POR en naar mw. I. van
Eekelen-Kleinendorst, als dank voor haar vele
werkzaamheden in onze wijkgemeente.

Meer zicht op elkaar
Overlijden
Deze week bereikte ons het bericht dat ons
gemeentelid mevrouw J. Forsten - Baks is overleden
op 14 maart 2019. Zij is 76 jaar geworden. Mevrouw
Forsten woonde de laatste jaren in Magnolia aan het
Oosterheemplein.
Eerder
woonde
zij
in
de
Albrandswaard.
Eveneens deze week vernamen wij dat ons
gemeentelid mevrouw P.P. Barnhard - Hupkes is
overleden. Zij overleed op 18 maart 2019 in de leeftijd
van 87 jaar. Mevrouw Barnhard woonde in de
Albrandswaard. Wij wensen de familie van mevr.
Forsten en van mevr. Barnhard en allen die hen zullen
missen de troostende nabijheid van God en mensen.

Opbrengst collecten
1e collecte Diaconie: Kia India
2e collecte Wijkwerk van De Oase

€ 145,30
€ 105,40

Jarigen 80+ deze week
Vandaag dhr. J. v.d. Zwan. hij werd 84 jaar.
Op dinsdag 2 april mw. T.J.E. Bautz, zij wordt 82 jaar.
We feliciterende jarigen en hun familie van harte en
wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

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 worden
uitgebeeld door plantenbakken waarin van alles
opgroeit en tot bloei komt.
Vandaag is een collecte voor de noodsituatie in
Afrika na de recente overstromingen t.g.v. de cylcoon
Adai. Zie elders in dit weekbericht,
Sobere maaltijden worden in de Oase gehouden 4 en
18 april. Zie het bericht hieronder.
U kunt ook helpen sparen voor de 40dagentijdcampagne via Bankrekening t.n.v. Diaconie PGZ Oase
bankreknr. NL 66 RABO 03737 12 901 ovv.
“40dagentijd”.
(namens ZWO/Diaconie M. Cusell tel 079-3423112)

1ste collecte, Noodhulp cycloon Idai.
Idai heeft in grote delen van Mozambique, Malawi en
Zimbabwe voor een enorme ravage gezorgd.. Zeker 3
miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000
mensen zijn dakloos geraakt. In Mozambique bevinden
zich 1,7 miljoen mensen in het pad van de cycloon,
terwijl in buurland Malawi nog eens 920.000 mensen
zijn getroffen. De wervelwind ging gepaard met golven
met een hoogte van 6 meter die een "ongelofelijke
verwoesting" veroorzaakten in een groot gebied.
Communicatielijnen zijn volledig weggevallen en wegen
zijn weggevaagd. Grote delen van de stad Beira zijn
totaal verwoest. Gehele dorpen zijn overstroomd. De
natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste
oogst van het jaar. Mensen leven hier vooral van
zelfvoorzienende landbouw, dit betekent dat er een
groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen
miljoenen mensen de komende maanden honger lijden.

Kerk In Actie werkt samen met plaatselijke kerken.
Samen werken ze aan het leveren van voedsel,
onderdak, kleding, water, gezondheidszorg, sanitaire
voorzieningen,
hygiëne
en
psychosociale
ondersteunende diensten. Zij zijn ook gericht op de
specifieke behoeften van kwetsbare groepen, zoals
kinderen, vrouwen, mensen met een handicap en
ouderen.
Kom
ook
in
actie
!!!!.
Maak
uw
bijdrage
over
op
rekening:
NL66RABO0373712901
tnv Diaconie PGZ Oase, 'Noodhulp cycloon Idai'
Hartelijk dank.

Kindernevendienst; Lucas 15:11-32
Vergeven.
Het is feest als de verloren
zoon thuis komt. Iedereen is
weer bij elkaar. Een nieuw
begin! Maar voor dat het
zover is, is nog wel wat nodig.
Zolang de oudste zoon moppert, wordt het niks. De
vader heeft voorgedaan hoe je kunt vergeven. De vraag
is of de oudste zoon dat ook kan

14.00 uur en kost 2 euro. We hopen je te ontmoeten,.
Joke den Hertog en Marga Schipper

Het geheim van het alledaagse -Meditatieve
Middagvieringen
De volgende viering is a.s. donderdag 4 april. Thema:
een zaklantaarn.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

Groene vingers gezocht!
De Pelgrim is bezig om de besloten tuin bij de
Pelgrimskerk in te richten als stilte- en ontmoetingstuin.
De tekening en het plan voor de tuin zijn klaar. Een
eerste fonds is binnen om aan de slag te gaan. Nu zijn
er nog handen nodig die dit mogelijk kunnen maken.
Planning is om dit in het voorjaar te gaan doen. De
datum wordt in overleg bepaald. Vind je dit leuk?
tel.: 06-24975092 of gerda@depelgrimzoetermeer.nl

Hoe word ik als christen blauw of groen
gelovig?

Woensdag 3 april 14.00 uur komen wij bij elkaar in de
Oase.
Anneke Laarman.

Deze avond is een vervolg op de lezing van 14
november 2018, maar ook een op zichzelf staand
geheel. Een boeiende interactieve lezing over hoe je
als christen “blauwgelovig" bezig kunt zijn. Genesis 1,
vers 1-2 is de inspiratie voor deze bijeenkomst waarin
de oceanen en het leven in de wateren (vissen en
zeedieren) centraal staan. Er is ruimte om eigen
ervaringen te delen, we denken (bio)logisch na, gaan
uit van compassievolle haal- en betaalbare keuzes in
de winkel en je keuken en sluiten af met een eenvoudig
viermoment. Lezing is inclusief vegan proeverij.
Datum: woensdag 10 april. Tijd: 19.30 – 22.00 uur
(inloop vanaf 19.15 uur)
Plaats: ’t Centrum, achter Pelgrimskerk, Frans
Halsstraat 1 Kosten: € 5,00 p.p. Sandra HermanusSchröder, Sandra@veganchurch.nl

Gevonden voorwerpen

Voorbedenbrief april

Rijders gevraagd.
Ons gemeentelid Jan Scheffer uit Rokkeveen wil graag
opgehaald worden (inclusief een rollator). Als u dat wilt
doen dan hoor ik graag van u.
Gerard Kok, 3315685

Sobere maaltijd a.s. donderdag
Aanstaande donderdag 4 april is er sobere maaltijd
om 18:00 uur in De Oase. U kunt zich tot dinsdag 19:00
uur hiervoor opgeven bij mevr. Ria van Dam, telefoon
351 51 07. Zelf soepkom en lepel meenemen.

Samak, Samen Aktief

In de loop van de tijd zijn er nog al wat eigendommen
achter gebleven in De Oase.
Paraplu’s, handschoenen, sjaals, petten, vesten en
zelfs een jas. Deze spullen zijn verzameld en
hangen/liggen in de hal van de zij-ingang. Wilt u eens
kijken of er soms iets bij is van u, waarvan u niet meer
weet dat het in de Oase is achtergebleven?
De gevonden voorwerpen liggen er tot 30 april. Daarna
worden ze opgeruimd.
Eefke van den Broek

DE PELGRIM
Meditatie
Dinsdag 2 april is weer meditatie
in de Pelgrimskerk. Na de
inleidende meditatie staat een lied
van Huub Oosterhuis centraal:
‘Die mij droeg op
adelaarsvleugels’. We gaan dit
lied beluisteren en ons inleven in
de beelden die het oproept. De meditatie begint om

De Voorbedenbrief april 2019 ligt klaar op de tafel in de
hal. U bent van harte uitgenodigd om een exemplaar
mee te nemen. Wilt u de voorbedenbrief per e-mail
ontvangen? Mail naar, info@boudeling.nl. Dan ontvangt
u maandelijks de voorbedenbrief per e-mail thuis.

World Servants Paasactie en fietstocht
Vandaag is de laatste zondag om Paasproducten bij
ons te bestellen! Online bestellen kan tot en met 3 april
https://www.worldservants.nl/actieplatform/actie/16369
Doet u mee aan de fietstocht op Tweede Paasdag? De
fietstocht is ongeveer 35 km over de mooiste fietsroutes
rondom Zoetermeer. U bent om 12:00 uur welkom in de
Regenboog (Nathaliegang 263) en u krijgt van ons een
lunchpakketje mee. Van fietsfanaat tot onhandige
fietser: iedereen is welkom! Deelname bedraagt €10,voor volwassenen en €7,50 voor kinderen. Er is ook
een familieticket voor 2 volwassenen en 2 kinderen
voor €25,-. Aanmelden kan via de World Servants of via
geef.ws/fietstocht

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

