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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. Ds. C.M. Berends-van Waardenberg
uit Willemstad (Curacao)
Jaap van den Berg
Grietje Cusell, Trudy Kamminga
Jaap van der Giessen
Coby Velzen
Johannes 21: 1-14 en Johannes 21: 15-25
groep 1 t/m 8: o.l.v. Carolien Lammers
Miranda en Ilona van der Zwan
Jannie Lukaart en Roelie Leideman
Peter v.d. Broek
Jan Jonker
Riet Haye
Geke Visser, Beppie Bruin
1. KIA - Syrië 2. Wijkwerk van De Oase
Wit
3de zondag van Pasem

Liturgie A
Lied voor de dienst
Lied 218
Orgelbijdrage
Psalm 33: 1, 2 en 8
Lied 659
Lied 644
Lied 642: 1, 2, 3, 4 en 5
Lied 857
Hemelhoog 180
Geloofsbelijdenis gezongen
Lied 657: 1 en 4
Lied 708: 1 en 6

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, deze week
naar de familie Koster, als dank voor al hun kerkenwerk
en naar mevr. Batenburg, ter bemoediging.

Meeleven
Op zondag 28 april is Wil de Graaf overleden, nadat zij
enkele dagen in het Haga ziekenhuis heeft gelegen. De
dankdienst voor haar leven wordt op maandag 6 mei om
11.15 uur gehouden in de Oase, daarna is de begrafenis
aan de Buijtenparklaan. De condoleance vindt plaats in
de Oase. Op een later moment zal de gedachtenis in de
dienst plaatsvinden. We leven mee met haar man Wim
en haar kinderen en kleinkinderen.

Opbrengst collecten
1e collecte Diaconie
2e collecte Wijkwerk van De Oase

€ 88,00
€ 87,05

Jarigen 80+ deze week
Op dinsdag 7 mei dhr. G.J. Leideman, hij wordt 85 jaar;
Op vrijdag 10 mei dhr. A.J. Granneman, hij wordt 82 jaar;
Op zondag 12 mei dhr. J.H. Scheffer, 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.

Bedankje
Onze hartelijke dank voor de prachtige bloemen die we
op paasmorgen namens de gemeente mochten
ontvangen. We waren ook enorm blij en verrast met de
vele kaarten en lieve wensen die we ter gelegenheid van
ons diamanten huwelijksfeest toegestuurd kregen, we
waren dankbaar dit te kunnen vieren en alle
belangstelling was hartverwarmend.
Jaap en Cox Spaans

1ste Collecte: Syrië, kerk zijn in oorlogstijd
Ruim 70 jaar lang mogen we in Nederland onze vrijheid
vieren. Wij kennen geen tijden van oorlog meer. Een
bijzonder
voorrecht,
want
vrijheid
is
niet
vanzelfsprekend. In Syrië lijden miljoenen mensen al
vele jaren dagelijks onder de gevolgen van de slepende
burgeroorlog. De situatie is rampzalig. Steeds meer
mensen in nood doen een beroep op kerken voor
onderdak, voedsel en veiligheid. Syrische kerken en
gemeenten zijn zelf ook zwaar getroffen, maar toch
kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te
zijn. Laten we onze vrijheid blijven vieren, maar tegelijk
ook denken aan onze naasten in Syrië. Met andere PKNgemeentes steunen we de kerken in Syrië, zodat zij
moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen.
Zolang zij zich inzetten, laten we hen niet met lege
handen staan. Geef in de collecte en steun de kerken in
Syrië! Met de opbrengst steunt Kerk in Actie het werk
van de kerken in Syrië en andere noodhulpprojecten in
het Midden-Oosten en wereldwijd. Helpt u mee?

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

Samak-Samen Actie

Mijn Europa, jouw Europa.

Wij komen bij elkaar dinsdag 7 mei 14.00 uur in de Oase.
Anneke Laarman.

De Brexit, de toekomst van de euro, de
vluchtelingencrisis, klimaatverandering,….. Wat
voor Europa wil jij?
Denk en praat mee op 8 mei in het Forum. Over vrede,
veiligheid en Europese waarden met Dion van den Berg
van PAX, over Europese (des)integratie met prof. Jan
Rood van Clingendael. Gesprek olv. Peter Veld,
politicoloog en oud-topambtenaar.
Mijn Europa, jouw Europa: lust of last?
Ongelijkheid is een voedingsbodem voor conflicten. We
moeten Europese waarden als menselijke waardigheid,
vrijheid, democratie, gelijkheid, rechtsstaat en het
respect voor mensenrechten nieuw leven inblazen.
Samen met PaxforPeace en Clingendael organiseert het
ILOZ in de aanloop naar de Europese verkiezingen een
inspiratie-bijeenkomst en debat over de toekomst van
Europa. Alle Europa-gangers nodigen we daarvoor uit:
de organisatoren van hulpkonvooien naar voormalige
Oostblok-landen, de vluchtelingen die Europa te voet
hebben verkend. De vakantiegangers, maar ook de
thuiszitters bij wie Europa (ongewenst?) op de stoep
staat……
We zijn ons allemaal bewust van
de problemen waarvoor de EU
zich
gesteld
ziet:
het
democratisch
tekort,
de
opkomst van het populisme en
onliberale
tendensen,
het
migratiebeleid,
klimaatverandering, de wijd uiteenlopende
interpretaties van waarvoor
Europa zou moeten staan en
wat de Europese waarden zijn of
zouden moeten zijn.
Kom naar Inspiratiebijeenkomst op woensdagavond 8
mei a.s. in het Stadhuis-Forum. Van 19.30-21.30u,
inloop vanaf 19.00u. Voor meer info: www.iloz.org

Meditatie
Dinsdag 7 mei is de laatste meditatie van dit voorjaar.
We zullen een natuurmeditatie gaan doen, in de tuin
achter de Pelgrimskerk. Op dit moment is de tuin in
onderhoud, maar wel toegankelijk. Houd er rekening
mee dat het wat modderig kan zijn. De aanvang is 13:30
uur. Na de meditatie praten we na onder het genot van
een kopje thee.
Joke den Hertog en Marga Schipper

Lezen met het hart
Op donderdag 9 mei is in de Pelgrimskerk de
maandelijkse bijeenkomst onder de naam “Lezen met
het hart”. We starten om 19.45 uur. “Lezen met het hart”
is een vorm van meditatief Bijbellezen waarbij ieder in
stilte overweegt wat de Schrift aanreikt. Aan de hand van
het Bijbelgedeelte raken we vervolgens met elkaar in
gesprek. Door ieders inbreng maken we tijdens dit
geloofsgesprek als het ware samen een schilderij van
het tekstgedeelte. Na afloop, omstreeks 20.45 uur, is er
tijd voor ontmoeting, met koffie/thee.
Info: Piet Boudeling.Telefoon: 06-53642021
e-mail: info@boudeling.nl

Anton Bood fietst voor kankeronderzoek
Sponsor hem!
Op donderdag 6 juni gaat Anton Bood in het kader van
de Alpe d’HeuZes de Alp d’Heuz met zijn racefiets op
fietsen. Als het lukt gaat hij dat minimaal 3x doen.
Werkzaam als vrijwilliger in het Zoetermeerse Hospice
wil hij daadwerkelijk geld inzamelen voor het onderzoek
naar kanker. Er zijn inmiddels al een aantal kerkgangers
die hem daarvoor financiële steun hebben gegeven,
daarvoor alvast zijn dank. Natuurlijk kunt u hem nog
steeds steunen, want iedere euro telt daarvoor mee. Dit
kan
op
twee
manieren,
allereerst
via:
opgevenisgeenoptie.nl en dan via Donate, waar de
naam Anton Bood ingevuld kan worden om een donatie
te doen. Dat kunt u met voorgedragen bedragen doen of
onderaan met een bedrag wat u zelf in kunt vullen. Als u
dit te lastig vind kan het ook rechtstreeks naar
iban: NL34INGB0003569396 t.n.v. A.Bood Zoetermeer
t.a.v. Alpe d’HeuZes. Hij dankbaar voor iedere donatie,
Het moge duidelijk zijn dat hij z’n best doet om getraind
aan de start te verschijnen.

Gevonden voorwerpen
Laatste mogelijkheid om te kijken of er iets van u in
De Oase is achtergebleven. De gevonden
voorwerpen die hangen/liggen in de hal van de zijingang worden volgende week opgeruimd.
Eefke van den Broek

