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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
10-r-dienst
Kindernevendienst
Crèche
Bloemschikking
Koster
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

aanvang 10.00 uur
ds. Wim Pera, Leersum
Els Alebregtse
Mary Lemmers en Suzanne Granneman
Arie Vooijs
Gerard Kok
1 Petrus 2 : 19-25 en Johannes 10 : 22-30
Gerda en Willem Vooijs
groep 1 t/m 8: o.l.v. Trudy Sneller
Gerda Vooijs
Marja van Andel en Tanja Elings
Wout van Goeverden
Deborah de Korte
Suze Mesman
Els Rijksen en Adri de Mos
1. Diaconie
2. JOB
wit
4e zondag van Pasen

Liturgie A
Liederen voor de dienst
Psalm 100 : 1 en 2
Orgelbijdrage
Palm 95 : 1, 2 en 3
Psalm 23c
Psalm 23b : 1 en 2
Psalm 23b : 3, 4 en 5
Lied 651
Hemelhoog 428
Psalm 117d (2x)
Lied 634 : 1 en 2

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 de
familie Slot, en naar mw. A.C. Kolvers-de Jooden,
beiden ter bemoediging.

Jarigen 80+ deze week
Vandaag 12 mei dhr. J.H. Scheffer, hij wordt 87 jaar.
Op donderdag mw. A.C. Visse-Lommert, zij wordt 88
jaar en op diezelfde datum bereikt mw. E.F. StolpWiersma, de hoge leeftijd van 93 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
e

1 collecte: KiA Syrië
e
2 collecte: Wijkwerk van De Oase

€ 157,50
€ 106,10

Rondom de Bron
Komende woensdag 15 mei is er van 19.00-19.45 uur
weer Rondom de Bron. We praten samen over een
actueel thema. Dit keer gaat het over schoenen van
voorgangers.

Open Oase
Op dinsdag bent u weer welkom tijdens de lunch van
11.30-13.30 uur. Op donderdag 16 mei is er weer een
Meer-zicht-moment van 20.00-21.30 uur. Gezelligheid
staat voorop. Er is tijd en ruimte om onze vreugde en
verdriet te delen en er is, voor diegene die daar
behoefte aan heeft, een moment van gebed.

Zondag 19 mei
Op deze zondag zullen we kerken met een andere
opstelling in de kerkzaal. En wel ovaalvormig. Een
aantal van u heeft deze opstelling al meegemaakt
tijdens de vieringen van het Paastridium. De werkgroep
eredienst laat u nu ook graag op zondagmorgen met
deze opstelling kennismaken. In de ovaalvorm is de
beweging van buiten naar binnen en weer terug ook
zichtbaar door een liturgisch centrum in de lengterichting van de kerkzaal. Gedurende de dienst zal de
voorganger deze beweging ook zichtaar maken in de
positie die ze inneemt in de kerkzaal. Ook de
gemeenschap met elkaar wordt anders ervaren doordat
we niet frontaal zitten, waarbij we allemaal dezelfde
kant op kijken. Maar nu vormen we met elkaar een
kring. De afstand van de achterste rijen naar het
liturgisch centrum zijn ook aanzienlijk korter. De huidige
opstelling van de beamer is in deze proef-opstelling niet
goed bruikbaar, dus er zal een gedrukte orde van
dienst zijn.
De werkgroep eredienst.

Afwezig
Vlak na mijn vakantie is het weer tijd voor studie.
Komende maandag en dinsdag ben ik dus weer op
Hydepark, het studiecentrum van onze landelijke kerk,
bezig met mijn missionaire opleiding. Voor
noodgevallen (vertraagd) bereikbaar via de mobiel:
06-49979513.

Welke “opa” of “oma” wil oppassen?

Alle sponsors, tot nu toe, bedankt

Er is op dit moment een tekort aan oppassers voor de
crèche.
Voor de jongste gemeenteleden van de Oase wordt nu
nog elke zondag oppas geregeld.
En die service willen we graag blijven geven. Maar daar
hebben we wel mensen voor nodig.
U kunt zich opgeven bij Gerda Vooijs (jeugdouderling).
Ze zit vandaag in de crèche.

Op donderdag 6 juni gaat Anton Bood in het kader van
de Alpe d’HuZes de Alp d’Huez 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, daarom
alvast zijn dank.
Natuurlijk kunt u hem nog steeds steunen, want iedere
euro telt mee.
Dit kan op twee manieren:
- 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 vindt kan het ook rechtstreeks naar
iban: NL34INGB0003569396
t.n.v. A.Bood Zoetermeer t.a.v. Alpe d’HuZes.
Hij is dankbaar voor iedere donatie. Het moge duidelijk
zijn dat hij z’n best doet om getraind aan de start te
verschijnen.

De Boekentafel
Zondag 19 mei is er weer een Boekentafel. Kom even
kijken. Er zijn boeken op theologisch gebied. Boekjes
voor Pinksteren, kaarten, geschenkboekjes en boeken
voor de kinderen.
Wilt u een boek bestellen, dan verzorgen wij dat.
Mary Lemmers tel. 3514719.
In het kerkblad Kerk in Zoetermeer staat als
aanvangstijd van de kerkdienst op 26 mei: 10.30 uur.
Dat moet zijn 10.00 uur.

Pastamaaltijd World Servants
Zondag 26 mei aanstaande is het feest! World Servants
Zoetermeer organiseert namelijk weer een maaltijd. Het
gaat deze keer om verschillende soorten pasta's, die je
allemaal mag proberen. Voor maar € 12,50 kunt u al
mee-eten! Geef u op via geef.ws/pastamaaltijd of door
een mail te sturen naar:
world.servants.zoetermeer@gmail.com

