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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
Mw. Wil Bettenhaussen-Baak
Coby Velzen
Mary Lemmers en Wilma Wijers-Bruins
Jaap van der Giessen
Suzanne Granneman
Psalm 150 en Lucas 24:13-35
Groep 1 t/m 8: o.l.v. Marja van Andel
Ilona en Miranda van der Zwan
Joke Savalle en Eggie Stauttener
Marius Cusell
Jan Jonker
Barbara van Mill
Els en Dick den Duijn
1. Diaconie
2. Wijkwerk van De Oase
Wit
2e zondag van Pasen

Liederen voor de dienst
Lied 216
Orgelbijdrage
Lied 280 : 1, 4 en 5
Lied 632 : 1, 2 en 3
Lied 642 : 1 en 2
Lied 642 : 3, 4, 5 en 8
Projectlied
Lied 344
Psalm 150

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 mw. E.A.
Keus, ter bemoediging en naar mw. G.E. Sneller-Jonkers, als
dank voor het coördineren van de kindernevendienst.

Meer zicht op elkaar
Op tweede paasdag is mw Wil de Graaf opgenomen in het
Hagaziekenhuis aan de Leyweg te Den Haag.
Ze is ernstig ziek. Er wordt voorbede gevraagd voor haar,
haar man, kinderen en kleinkinderen.

Jarigen 80+ deze week
Op woensdag 1 mei mw. M.H. de Jong-Koopman, zij wordt 86
jaar.
Op donderdag 2 mei mw. P.A. Uitenbogaard-Kramer, zij wordt
86 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.

Klaverviermaaltijd a.s. dinsdag 30 april
Dinsdag 30 april laten we ons
verwennen door de Thailand-groep.
Kom genieten van een zacht
geurend driegangen diner met
tropische tonen.
Kom eten en steun het werk van
wees- en kindertehuizen in Thailand
door Merci International, ondersteun
mensen op zoek naar veiligheid in
Ethiopië, lever een bijdrage aan de studiekosten voor
jongeren in Oost-Kenia via SCHiK. En help kinderen een thuis
te geven in het kinderhuis Peduli Anak in Lombok. We
vertellen over de ontwikkelingen bij de projecten en doen
voorbeden. Tijd 18.00-19.30 uur, kosten € 6,00-8,50. Schrijf
u in op de formulieren in de hal of bel Ria van Dam, tel.
3515107. (Werkgroep ZWO)

Opbrengst collecten
1e collecte Diaconie: KIA Pakistan
2e collecte Wijkwerk van De Oase

€ 341,35
€ 158,80

Voorbedenbrief mei
U kunt een exemplaar van de Voorbedenbrief mei 2019
meenemen van de tafel in de hal. De voorbedenbrief komt uit
in de Pelgrimskerk, de Oase, de Regenboog, de Wijngaard en
pioniersplek De Pelgrim. Gezamenlijke gebeden verbinden
ons als kerken en als gelovigen met elkaar.

Kindernevendienst
We zingen nog een keer het projectlied 40-dagentijd: laatste
couplet en refrein

Verslag Diaconie/ZWO in 40 dagentijd
In de 40 dagentijd is zes keer gecollecteerd voor diverse
Kerk-in-actie-projecten in binnen- en buitenland van. Dit
bracht samen met wat op de bankrekening was gestort ca. €
1450,- op voor werk zoals onder kinderen India en Rwanda,
voor werk onder ex-gedetineerden in Nederland, voor het
werk onder Jongeren (JOP) in Nederland en kerkopbouw en
toerusting op Cuba en in Pakistan.
Op 31 maart is gecollecteerd voor noodhulp voor de
overstromingen in ZO-Afrika. Deze collecte viel buiten de
reeks van de 40-dagentijd en bracht het mooie bedrag van
ruim € 320,- op.
Er zijn drie Sobere Maaltijd geweest met gemiddeld 30
bezoekers en een opbrengst van € 310,00 die bestemd wordt
voor ons Ethiopië-project.
Verder zijn er oecumenische kalenders uitgedeeld aan het
begin van de 40 dagentijd, zijn er 30 vastenkaarten
meegenomen door gemeenteleden en zijn er 80
Paasgroetenkaarten verspreid (in mandjes achter de collecte
aan) voor gevangenen in binnen- en buitenland
en
mensenrechtenactivisten.
Wekelijks hebben we met een toenemend aantal groeiende
en bloeiende planten op het liturgisch centrum “Een Nieuw
Begin” willen uitbeelden; het thema van deze periode. De

bloeiende narcissen bij de ingang van kerk verbeeldden dit
ook.
Als Diaconie en ZWO-werk groep hopen wij dat u er van
genoten hebt en het als een mooie opmaat naar Pasen heeft
ervaren. U allen hartelijk dankt voor uw goede gaven en steun
voor onze naasten.

Wordt sponsor
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 sponsoren 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.

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, waarvan u niet
meer weet dat het in de Oase is achtergebleven?
De gevonden voorwerpen liggen er tot 6 mei. Daarna worden
ze opgeruimd. Eefke van den Broek

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 uur of tussen 12-15.30 uur de
voedselpakketten van Voedselbank Haaglanden naar 3 van
de 6 de 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 uur actief in onze loods
aan de van Aalstlaan. Hij ontvangt daar de lege kratten en
koelboxen die door vrijwilligers van de 6 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:

T: 06-3634 7838
E: spaanronald@gmail.com.

Welkom in de Bovenkamer
In deze weken is het thema in De Bovenkamer: “Mensen
zoals wij”. In een eenvoudige viering met stilte, een psalm,
een bijbelgedeelte, meditatie, zang en gebed kijken we naar
bekende of minder bekende persoon in de bijbel. Wat
herkennen we en wat ervaren we als vreemd? Wat heeft hij of
zij ons te zeggen?
De zijdeur van de kerk is open vanaf 11.30 u. voor een
moment van bezinning vooraf. De viering begint om 12.00 u.
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:
T: 079-3169379
E: tomenjoke.westerhof@planet.nl

Notulist/ 2e scriba voor AK
Een belangrijke taak van de Algemene Kerkenraad (AK) is het
treffen van voorzieningen voor de gehele Protestantse
Gemeente Zoetermeer. De AK is ondersteunend aan de
wijkgemeenten. De wijk-gemeenten hebben dit jaar een
grotere financiële zelfstandigheid gekregen. Dat is de
afgelopen jaren voorbereid in de AK. De komende periode zal
onder meer aandacht worden besteed aan wat goed en
minder goed gaat in de wijkgemeenten. Zeven keer per jaar
wordt er vergaderd. Het zou mooi zijn als er iemand
beschikbaar is om het verslag van de vergaderingen te
maken. Interesse? Neem contact op met scriba Koosje
Nieuwstraten (06 55373620) of voorzitter Jos Nouwt (06
19862263). Wat ook kan, woon een vergadering bij om te
kijken of dit een interessante functie is.

Actie-update World Servants Zoetermeer
De fietspuzzeltocht op Tweede Paasdag was een succes. 33
mensen hebben meegefietst en genoten van het lekkere weer
en de heerlijke pannenkoeken onderweg. Een geslaagde
middag! We zijn nog niet bij ons streefbedrag en zijn daarom
bezig met het opzetten van volgende acties. Noteer alvast in
uw agenda:
Zondag 26 mei: Pastabuffet in 't Centrum naast de
Pelgrimskerk.
Zaterdag 15 juni: Carwash op de parkeerplaats naast de
Regenboog.
Zondag 14 juli: Pelgrimdag in en om het kantoor van
pioniersplek De Pelgrim.

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

