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Weekbericht

Predikant ds. Carina Kapteyn, tel. 3478533, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com

zondag 21 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
Kindernevendienst
Crèche
Bloemenschikken
Kosters
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

aanvang 10.00 uur
ds. Carina Kapteyn
Coby Velzen
Wout van Goeverden en Riet Klom
Jaap van der Giessen
Oase-Cantorij o.l.v. Liselet van Gent
Simrit van Velzen
uit dr. J.W. Klink (pag. 237) en 1 Timotheüs 3 : 14-16
groep 1 t/m 8: o.l.v. Gerda Vooijs
Els Rijksen en Tirsa van Velzen
Wil Meijer en Anneke Laarman
Cor Meijer en Marius Sneller
Marius Sneller
Riet Haye
Coby Lagas en Adri Mos
1. KiA: Zending Pakistan
2. Wijkwerk van De Oase
wit
Eerste Paasdag

Lied 601
Hemelhoog 169 : 1 en 4
Hemelhoog 180
Lied 288
orgelbijdrage
Lied 277 met Cantorij
Lied 296 met Cantorij
Lied 287 met Cantorij

Opwekking 232
Lied 624
Lied 641
Lied 630
Lied 635 : 1, 3,6,7, en 8
Dit huis vol mensen
Projectlied
Cantorij ‘Set me as a seal...’
Lied 608

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

Bloemengroeten

Meer zicht op elkaar: de zorg van ons allen!

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de
familie Spaans-van der Tang, zij waren 18 april 60 jaar
getrouwd en naar mw. B. van Dam-Mantel, als dank
voor het onderhouden van de kerktuin.

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 en inhoud en aansturing mag geven aan dit
belangrijke werk van omzien naar elkaar bestaat op
papier wel, maar in realiteit niet. En dat is een onhoudbare situatie! We zijn daarom dringend op zoek naar 2
mensen die samen met mij 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 steeds geen aanmeldingen binnen gekomen….vanwege mijn vakantie heeft
u een iets langere denktijd. Hopelijk zijn er bij terugkomst positievere berichten hierover te melden.

Kindernevendienst
Hulp krijgen
Vandaag lezen we het paasverhaal. Met Pasen vieren we dat
Jezus geholpen wordt, zoals hij
zelf zo vaak mensen geholpen
heeft. Hij staat op uit de dood

Meer zicht op elkaar
Afgelopen week hebben verschillende gemeenteleden
een ingreep (gepland en ongepland) of onderzoek
ondergaan in het ziekenhuis. Zo ver bekend is iedereen
weer thuis. Soms wel met een onverwachte afloop
omdat er toch bleek dat er meer onderzoeken gedaan
moeten worden of behandeling niet echt mogelijk bleek.
Dat geeft spanningen en onzekerheden rondom het
vervolgtraject. Wij wensen iedereen vele kracht en
sterkte toe, de moed om te leven met beperkingen en
voor zover mogelijk ook een goed herstel.
We groeten deze Paasdagen onze gemeenteleden die
al geruime tijd aan huis zijn gebonden of woonachtig
zijn op een plek met meer zorg. Zo groeten wij de heer
en mevrouw Spaans, mevrouw Kolvers (en haar man),
de heer en mevrouw van der Zwan, mw. van Goeverden, mw. Verdoold-Koppert, mw. Geertsma-Terpstra,
mw. Moot, mw. Both-Bouwman en mw. Dannenburgvan Beek. We hopen dat ook u iets van de vreugde van
Pasen mag ervaren..

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.

Jarigen 80+ deze week
Op woensdag 24 april dhr. H.J. Stel, hij wordt 87 jaar.
Wij wensen u een gezegende dag toe en wensen dat er
goede mensen om u heen zijn die zorg en aandacht
voor u hebben.

Opbrengst collecten
1e collecte JOP
2e collecte Diaconie

€ 218,00
€ 175,06

Activiteiten gaan gewoon door!

40-Dagentijd – 40 dagen anders

Ook zonder voorganger komen we gewoon samen in
de komende twee weken!! De gastvrouwen van deze
weken Deborah de Korte en Coby Velzen heten u van
harte welkom bij de volgende ontmoetingsmomenten:
 U kunt komen lunchen op dinsdagen 23 en 30 april
van 11.30-13.30 uur. Wel graag zelf uw eten meenemen.
 De Oase-momenten op donderdag 25 april van
11.30-13.30 en donderdag 2 mei van 20.00-21.30
uur. Een moment van samen delen van vreugde en
verdriet en voor wie er behoefte aan heeft: een
moment van gebed.
 Op vrijdag 26 mei is er weer een spelletjesavond
van 20.00-22.30 uur. Ook daar bent u weer van
harte welkom! Neemt u gerust een spelletje en wat
lekkers mee.

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 op het liturgisch centrum waarin van alles
opgroeit en tot bloei komt en door de bloemen bij de
ingang van de kerk. Vandaag staan de bloembakken
voor het laatst, dus neem nog een kijkje.
Collectes: In de 40-dagentijd trekt een palet aan collectedoelen aan ons voorbij. Voor ver weg maar ook
heel dichtbij. Vandaag de laatste in deze reeks. We
schenken aandacht aan het zendingswerk van Kerk in
Acie, zoals het theologisch onderwijs in Pakistan. Zie
hieronder
U kunt ook helpen sparen voor de 40dagentijd-campagne via Bankrekening t.n.v. Diaconie PGZ Oase
bankreknr. NL66RABO0373712901 ovv. ‘40dagentijd’.

Wordt sponsor

1ste collecte: Theologisch onderwijs Pakistan
Een nieuw begin voor gelovigen

Vorig jaar heeft Anton Bood voor de fun twee keer de
Alpe d’Huez gefietst. Dit jaar gaat hij het anders doen.
Op donderdag 6 juni gaat hij met anderen de berg op
voor het goede doel. Zijn startnummer is 6270, al drie
jaar is hij als vrijwilliger in het Hospice actief en weet
daardoor dat heel veel van de bewoners sterven aan
kanker. Door geld op te halen wil hij hiermee het
kanker-onderzoek steunen.
U kunt hem sponseren door op de internetsite www.
opgevenisgeenoptie.nl uw bijdrage doneren. Klik op
de tab ‘Donatie’ en u vindt bij ‘deelnemer’ zijn naam,
daar kunt u uw bijdrage invullen.
U kunt ook gireren naar: NL34INGB0003569396 t.n.v.
A.Bood Zoetermeer o.v.v. Alpe d’Heuzes.
Het is zijn bedoeling om het streefbedrag van € 2500
bij elkaar te krijgen.

Wijkkerkenraad POR 10 april
Op 10 april kwam de wijkkerkenraad van de wijkgemeente POR voor het eerst bijeen. In een geanimeerde vergadering nam de raad de volgende besluiten:
 Moderamen gaat bestaan uit Sofie van der Linden
en Jaap van den Berg (duo-voorzitters), Els Alebregtse (scriba), Dick Sonneveld (assessor), Niels
van Velzen (diaken) en Henry van der Wiel (kerkrentmeester)
 Er komt een prijsvraag voor alle gemeenteleden om
te komen tot een nieuwe naam voor onze wijkgemeente.
 De ervaring leert dat bij een kleiner aantal ambtsdragers per gemeenschap het moeilijk wordt om
aan twee ambtsdragers per zondag vast te houden.
Daarom hebben we besloten uit te gaan van
minimaal één ambtsdrager (diaken of ouderling)
aangevuld met een of meer vertegenwoordigers
vanuit de werkgroepen/wijkraden met de mogelijkheid, dat de tweede persoon geen vertegenwoordiger vanuit de werkgroepen/wijkraden hoeft te zijn,
maar ieder lid van de gemeenschap kan zijn.
 De notitie Financiële spelregels van de POR wordt
vastgesteld. (is op te vragen bij de scriba)
 De plaatselijke regeling wordt in eerste lezing vastgesteld.
 Het kennen en horen van de wijkgemeente vindt
schriftelijk plaats. De regeling is op te vragen bij de
scriba.
Jaap van den Berg

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en
onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de
laagste klasse, de armste bevolkingsgroep. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken
aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.
Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een
jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de
kerk en staan dankzij deze training sterker in hun
geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende
kerk in Pakistan? Met uw bijdrage aan deze collecte
steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals dit
project in Pakistan. Wij bevelen deze Paascollecte van
harte bij u aan.

Kennen en horen Plaatselijke regeling
Op 10 april 2019 heeft de wijkkerkenraad van de POR
in eerste lezing de plaatselijke regeling vastgesteld.
Het kennen en horen vindt schriftelijk plaats.
U kunt de regeling opvragen bij scriba Els Alebregtse
(scribavandeOase@gmail.com).
Uw reactie dient uiterlijk 13 mei in het bezit te zijn van
de scriba. In de vergadering van 20 mei a.s. zal de wijkkerkenraad mede op basis van deze reacties de
regeling vaststellen.
Els Alebregtse, scriba wijkkerkenraad POR

Zaterdag 25 mei:
Gospelkoor Chara zingt ‘The Messiah’
Het Gospelkoor Chara houdt op zaterdagavond 25 mei
2019 een concert en zingt dan de musical “The
Messiah” van het Oslo Gospel Choir. Het belooft een
prachtige muzikale avond te worden met solisten en
muzikanten. Deze musical is een mooie aanvulling in
de tijd tussen Pasen en Hemelvaart.
Kaarten zijn € 7,50 per stuk (incl. pauzeconsumptie) en
verkrijgbaar aan de kassa, maar kunnen ook vooraf
gereserveerd worden via info@gospelkoorchara.nl of
telefonisch: 06-44097653. Aanvang: 20:00 uur (zaal
open vanaf 19:30 uur). Locatie: Ichtuskerk, Parkdreef
258 in Zoetermeer.

World Servants fietstocht
De weersvoorspelling belooft veel goeds voor morgen:
20-25 graden en een lekker zonnetje. Perfect weer
voor onze fietstocht in en om Zoetermeer! De route is
ongeveer 35 kilometer lang en we zorgen voor pannenkoeken onderweg. Vertrek van de tocht is om 12:00 uur
bij de Regenboog (Nathaliegang 263, Zoetermeer).
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. Meldt u voor
morgen 12:00 aan via geef.ws/fietstocht of bij één van
de World Servantsdeelnemers.

Voedselbank Zoetermeer zoekt vrijwilligers
De Voedselbank Zoetermeer, onderdeel van de Voedselbank Haaglanden, zorgt er voor dat iedere donderdag ruim 300 gezinnen van een voedselpakket worden
voorzien. Het uitdelen van die voedselpakketten gebeurt op een zestal locaties in Zoetermeer. De werkgroep Transport zorgt elke donderdag voor de bevoorrading van deze locaties en is op zoek naar de volgende vrijwilligers.
CHAUFFEUR met BE of C1 rijbewijs brengt samen met
2 bijrijders tussen 8.15-12.00 uur of tussen 12.00-15.30
uur de voedselpakketten van Voedselbank Haaglanden
naar drie van de zes verdeelpunten. De werkzaamheden bestaan uit het laden van de vrachtwagen in Den
Haag en uitladen in Zoetermeer.
BIJRIJDER (werkomschrijving als chauffeur).
GROENTERIJDER haalt met eigen auto kratjes om ca.
8.30 uur groente bij het Proefcentrum voor de Tuinbouw (WUR) in Bleiswijk (vlak bij de A12) en brengt
deze voor 10.30 uur naar de Vredekerk in Zoetermeer.
Vandaar worden de kratjes met de vrachtwagen verder
verdeeld.
BROODDIENST is om 9.45 in de loods aan de van
Aalstlaan aanwezig om het brood van Bakkerij Jongerius in ontvangst te nemen en te verdelen over de aanwezige kratten. De tijden zijn van 8.30-11.30 uur.
LOODSDIENST is tussen 17.30 en 19.00 uur actief in
onze loods aan de van Aalstlaan. Hij ontvangt daar de
lege kratten en koelboxen die door vrijwilligers van de
zes verdeelpunten gebracht worden. Kratten en koelboxen worden opgestapeld. Bij einde werkzaamheden
wordt de loods weer afgesloten.
Voor alle werkzaamheden is een draaiboek en planning
beschikbaar. Uw inzet zal circa 4 uur per maand zijn of
meer/minder indien gewenst.
Voor nadere informatie zie onze website https://www.
voedselbankzoetermeer.nl/ of via Ronald Spaan, tel.
06-36347838 of per mail: spaanronald@gmail.com.

Koningsdag:
Fancy fair met vrijmarkt Oude Kerk
Zaterdag 27 april Koningsdag is er een feestelijke fancy
fair met vrij/rommelmarkt van 8.00-16.00 uur op het
terrein van de Oude Kerk, Dorpsstraat 59 te Zoetermeer. In de hal van de kerk kunt u een lekker kopje
koffie of thee kopen. Vanaf 12.00 uur is de Oude Kerk
ook open voor bezichtiging van een kleurrijke expositie
en een rondleiding. De opbrengst van deze dag komt
geheel ten goede aan de nieuwe aanbouw van de kerk,
waarvoor wethouder Robin Paalvast op 27 maart de
eerste paal geslagen heeft.
Informatie: Anneke Koster, tel. 079-3624345 e-mail:
koster.jf@versatel.nl

Welkom in de Bovenkamer
Vind jij het belangrijk om samen met anderen te zoeken
naar stilte en bezinning? Kom dan in De Bovenkamer!
Vanaf donderdag 25 april is de bovenruimte van de
Pelgrimskerk weer iedere donderdag daarvoor de plek.
Er is een eenvoudige viering met stilte, een psalm, een
bijbelgedeelte, meditatie, zang en gebed.
De zijdeur van de kerk is open vanaf 11.30 uur voor
een moment van bezinning vooraf. De viering begint
om 12.00 uur en duurt ongeveer een half uur. Na afloop
is er gelegenheid om nog even te blijven en iets te
drinken.
Data: iedere donderdag tot en met 12 juli (m.u.v. 30
mei – Hemelvaartsdag).
Info: Joke Westerhof, 079-3169379,
tomenjoke.westerhof@planet.nl

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

