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zondag 14 april 2019

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
Extra muziek
Lector
Lezingen
10-r-dienst
Kindernevendienst
Crèche
Bloemenschikken
Koster
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

aanvang 10.00 uur
ds. Carina Kapteyn
Coby Velzen
Hilde Maassen en Trudy Kamminga
Arie Vooijs
Cantorij o.l.v. Liselet van Gent
Coby Velzen
Lucas 19 : 29-39 en 39-48 en Lucas 22 : 1-5
10-r-dienst
groep 1 t/m 8: o.l.v. Gerda Vooijs
Carolien Lammers en Ilona v.d. Zwan
Coby Schoonen en Marjan Fey
Marius Cusell
Deborah de Korte
Els Rijksen
Ellen Jonker en Carla Riekerk
1. JOP 2. Diaconie
rood-paars
6e zondag van de 40 dagen tijd

Liturgie A
Liederen voor de dienst
Lied ‘Met bladeren staan zij
te zwaaien’
Orgelbijdrage
Lied 212 : 1, 3 en 5 allen 2
en 4 Cantorij
Lied 552 : 3
Project kindernevendienst
Lied 555
Psalm 118 : 1 en 4
Projectlied
Lied 370
Lied 368d a capella samen
met Cantorij
Lied ‘Als onze dagen donker
zijn’ door Cantorij

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 het
echtpaar Savalle-Boxsem, zij waren op 11 april 55 jaar
getrouwd en naar mw. M.H. Ferrier, zij bereikte op 11
april de hoge leeftijd van 92 jaar.

Kindernevendienst
Lucas 19:29-40
Juichen
We horen het verhaal van de
intocht van Jezus in Jeruzalem.
De mensen daar langs de weg
weten het zeker: Jezus zal een
nieuw begin maken. Daarom
juichen ze hem toe als een koning. Deze zondag staat
in het teken van palmtakken en vrolijke liederen.

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 en door bloemen bij de ingang van de kerk.
Collectes: In de 40-dagentijd trekt een palet aan collecte doelen aan ons voorbij. Voor ver weg maar ook heel
dichtbij. Vandaag is de aandacht gericht op het
Jongerenwerk in Nederland (JOP). Zie elders in dit
weekbericht. Met Pasen is de focus op “Versterk de
kerk in Pakistan”; de laatste in deze reeks.
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”.

1ste collecte Jeugdwerk PKN - (JOP)
Komende zaterdagnacht, in de Paasnacht, doorleven
zo’n 2.000 jongeren van kerken door heel Nederland
het paasverhaal tijdens de PaasChallenge. Ze kruipen
daarbij een nacht lang in de huid van de personages
Petrus, Johannes of Judas, en beleven zo de laatste
dagen van Jezus op aarde. De PaasChallenge, een
spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen, is
ontwikkeld door JOP, Jong Protestant, het Jeugdwerk
van de Protestantse Kerk. JOP ontwikkelde dit spel
omdat veel christelijke jongeren het paasverhaal al
vaak hebben gehoord, maar de boodschap van Pasen
mogelijk niet altijd bij hen aankomt. De PaasChallenge
werd vorig jaar voor het eerst gehouden en was direct
een groot succes. Vandaag collecteren we voor het
werk van JOP, zodat JOP verrassende en uitdagende
werkvormen zoals de Paaschallenge kan blijven
ontwikkelen om jongeren bij de kerk te betrekken. We
bevelen deze 40dagentijd-collecte van harte bij u aan!

Sobere maaltijd
Aanstaande donderdag (18 april) is er sobere maaltijd
om 18:00 uur in De Oase. Opgeven hiervoor kan tot
dinsdag 19:00 uur bij mevr. Ria van Dam,
telefoon 351 51 07. Zelf soepkom en lepel meenemen.

Jarigen 80+ deze week
Morgen maandag 15 april, mw. I. van EekelenKleinendorst, zij wordt 80 jaar.
Van harte gefeliciteerd en nog vele gezonde en
gelukkige jaren toegewenst.

Meer zicht op elkaar
Een aantal gemeenteleden heeft ingrepen ondergaan in
de afgelopen week. Het verblijf in ziekenhuis is dan
meestal kort. Thuis staat dan nog een aantal dagen of
weken het werken aan het herstel op het programma.
Wij wensen hen daarbij kracht en geduld toe.
Meer zicht op elkaar: de zorg van ons allen!
Het omzien naar elkaar is een wenselijk en wezenlijk
onderdeel van onze geloofsgemeenschap. Toch
merken we de laatste tijd dat we met steeds minder
mensen dit pastorale werk vorm geven. Het aantal
contactpersonen neemt af. En de werkgroep pastoraat
Oase, die vorm, inhoud en aansturing mag geven aan
dit belangrijke werk van omzien naar elkaar bestaat nu
uit slechts 2 personen, waarvan 1 ondertekende is. Dat
is veel te weinig! We zijn daarom dringend op zoek
naar 2 mensen die samen met ons aansturing willen
geven aan het omzien naar elkaar in en rondom onze
geloofsgemeenschap. U kunt zich aanmelden bij ds.
Carina Kapteyn. Tot nu toe zijn er nog geen
aanmeldingen binnen gekomen.

Diensten op weg naar Pasen:
woensdag 17 april: 19.30 Rondom de Vlam
donderdag 18 april: 9.00 uur Paasviering van de
prinses Amaliaschool. Gemeenteleden zeer welkom! 19.30 uur: 1e deel van de doorgaande viering op de
drie dagen voor Pasen. Met Maaltijd van de Heer.
vrijdag 19 april: 14.00 korte viering Maaltijd van de
Heer, 19.30 uur 2e deel van de doorgaande viering op
de drie dagen voor Pasen.
zaterdag 20 april: 16.00 uur: Rondom de Vlam, stilteviering in de verlatenheid van Stille Zaterdag.
21.30 uur: 3e deel van de doorgaande viering op de
drie dagen voor Pasen, met doopgedachtenis.
zondag 21 april: Pasen
De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
Stille Zaterdag/Paaswake vormen 1 geheel van
verdieping en bezinning rondom het Paasmysterie. We
nodigen u dan ook in het bijzonder uit om alle drie deze
momenten mee te maken.
Mocht u ook in uw kleding deze bezinning zichtbaar
willen maken dan kunt u op deze dagen lichte, witte
kleuren dragen. Op Pasen past dan een feestelijke
veelkleurigheid, dus heeft u nog mooie feestkleding in
de kast liggen die u nooit meer durft te dragen: op
Pasen mag het!
Afwezigheid pastores
Carina Kapteyn en Dick Sonneveld zijn afwezig vanaf
22 april tot en met 5 mei. Marga Schipper-Boven is in
die periode beschikbaar. Zij is bereikbaar via: (079) 361
34 03 of 06 475 942 69.

World Servants Zoetermeer
Paasactie
Heeft u paasartikelen besteld? Dan kunt u deze na de
dienst ophalen bij de deelnemers!
Fietstocht
Op Tweede Paasdag organiseren wij een leuke
fietstocht. De fietstocht is ongeveer 35 km over de
mooiste fietsroutes rondom Zoetermeer. Mooie
bijkomstigheid: we zorgen voor pannenkoeken bij een
mooie historische plek langs de route! Om de tocht ook
een competitief tintje te geven is een vragenlijst
opgesteld, die alleen te beantwoorden is als je de hele

route fietst! Van fietsfanaat tot onhandige fietser:
iedereen is welkom en we zullen er een mooie middag
van maken! Vertrek van de tocht is om 12:00 uur bij de
Regenboog. 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 deelnemers, de
inschrijflijsten in de kerken of via geef.ws/fietstocht

Open kerk en expositie ‘Van Pesach naar
Pinksteren’
Woensdag 10 april is in de Oude Kerk de expositie ‘Van
Pesach naar Pinksteren’ met werk van Nelleke Tak
geopend. Te bezichtigen op zaterdag 13, 20 en 27 april
(Koningsdag) van 12.00-16.00 uur en rondom de
Lunchpauzeconcerten op woensdag 17 en 24 april van
12.30-14.00 uur. Op de zaterdagen is de kunstenares
zelf ook aanwezig. In de Stille Week op weg naar
Pasen, maandag 15 t/m 19 april, is de kerk van 13.0014.00 uur open voor inloop en een meditatief moment.
Ook dan is de expositie te bezichtigen. Welkom!
Liesbeth van Daal en Marieke van der Giessen

Gevonden voorwerpen
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? De gevonden
voorwerpen liggen er tot 30 april. Daarna worden ze
opgeruimd.

Het geheim van het alledaagse Meditatieve Middagvieringen
De laatste viering van deze serie is
donderdag 18 april. Thema: een doek
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

Herinnering wijziging banknummers
Sinds 1 november vorig jaar zijn de banknummers voor
diverse doelen gewijzigd. Op het kerkelijk bureau
merken we dat nog steeds de oude nummers worden
gebruikt.
Advies: Banknummers met “FVLB” in het nummer niet
gebruiken en verwijderen uit het adressenbestand
van uw bank.
De nieuwe nummers ten name van de Protestantse
Gemeente Zoetermeer zijn:
Voor kerkbalans, collectebonnen, overige giften:
NL49RABO 0373 7336 74 t.n.v. Protestantse
Gemeente Zoetermeer
Voor kerkblad ‘Kerk in Zoetermeer’:
NL15 RABO 0373 7337 04 t.n.v. Protestants
Gemeente Zoetermeer Kerkblad
Voor de Voorjaarsactie:
NL90 RABO 0373 7337 12 t.n.v. Protestantse
gemeente Zoetermeer Voorjaar
Voor de Najaarsactie:
NL68 RABO 0373 7337 20 t.n.v. Protestantse
gemeente Zoetermeer Najaar
Alvast dank!
Het Kerkelijk bureau
Protestantse Gemeente Zoetermeer

