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Predikant ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com

zondag 12 januari 2020

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

10.00 uur POR-dienst:afscheid/bevestigen ambtsdragers
Mw.ds. Carina.Kapteyn
Liederen voor de dienst
Jaap v.d. Berg
Lied 218
Grietje Cusell, Suzanne Granneman
Orgelbijdrage
Arie Vooijs
Elsbeth van Beem
Psalm 27:7
Mattheus 3:13-17 en 1 Korinthiërs 3:16-23
Lied 299j
groep 1 t/m 8: o.l.v. Marcia Uiterdijk
Lied 680
Ilona en Miranda v.d. Zwan
Lied 324
Roelie Leideman en Janny Lukaart
Lied 359
Wout van Goeverden, Amber Schaap
Psalm 146c:3
Amber Schaap
Acclamatie bij de gebeden: lied 368h
Barbara van Mil
Lied 527
fam. den Duijn
1. Noodhulp ZWO
2. Wijkwerk van De Oase
rood
1e zondag na Epifanie / Doop van de Heer

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

Ons gemeentelid mevr. M. van der Linde-Eijkelboom is
op eerste kerstdag 25 december 2019 overleden. Drie
dagen daarvoor was zij 79 jaar geworden. Haar broer gaf
dat aan ons door. Veel leden van onze gemeente
kenden haar al jaren, onder meer omdat zij bij
verschillende mensen huishoudelijk werk deed. Mevr.
Adri Bazuin en vele anderen hebben haar crematie op 2
januari jl. bijgewoond. Wij wensen de broer van mevr.
van der Linde, haar kinderen en kleinkinderen en allen
die haar zullen missen de troostende nabijheid van God
en mensen.

is enerzijds om meer tijd te hebben om in de opvolging
te voorzien en anderzijds vanwege de besluitvorming
over een aantal belangrijke onderwerpen, zoals de
toekomst pioniersplek De Pelgrim, de eerste rapportage
van extern adviseur Bram Schriever en het daarop
volgende
visiedocument
zoals
in
SamenDrie
afgesproken.
De volgende ambtsdragers zullen hun termijn met 4 jaar
verlengen:
Gerard Baak, bijzonder ouderling kerkrentmeester,
Henk Fokke, ouderling en Nils van Velzen, diaken.
Met minder dan 4 jaar verlengen hun termijn:
Els Alebregtse, ouderling scriba (met één jaar)
Wil Bettenhaussen, ouderling
Astrid Maas-van den Berg, ouderling
Janny de Zeeuw, ouderling
Wij zijn dankbaar, dat zij zich nog één of meerdere jaren
willen inzetten voor de wijkkerkenraad van de POR.

Jarigen 80+ deze week

Groot Overleg Veertigdagentijd,

Bloemengroeten
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Fam.
v.d. Bol-v. Beek, zij waren 29 december 55 jaar getrouwd
en naar fam. Schoonen, als dank voor hun
werkzaamheden voor de Oase.

Overlijden

Op 14 januari is jarig dhr. Vrijdag, hij wordt 83 jaar. Op
17 januari Mevr J. Dekker - van Wijk. Zij wordt 95 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.

Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Vandaag nemen we afscheid van
Wim van der Ende, ouderling kerkrentmeester,
Jan de Geus, ouderling Eredienst,Douwe Klaucke,
ouderling kerkrentmeester, Maloes Pronk, ouderling en
Tom Westerhof, ouderling. Wij danken hen hartelijk voor
het vele werk dat zij vaak jarenlang verzet hebben voor
de wijkkerkenraad van de Pelgrimskerk of de
Regenboog en voor die van de POR.
Jaap van den Berg en Sofie van der Linden hebben
toegezegd om hun aftreden tot 1 april uit te stellen. Dat

Op woensdag 15 januari 2020 is er om 19.30 uur een
groot- overleg over de Erediensten van de komende
periode in de Oase. Op deze avond spreken we met
elkaar door over het thema en maken we afspraken over
uitwerking en accenten. Iedereen is van harte welkom
om hierover mee te praten. Kunt u niet aanwezig zijn,
maar hebt u wel gedachten of suggesties, geeft u dat dan
vooral van tevoren door aan Coby Velzen, voorzitter van
de Werkgroep Eredienst in de Oase.
E cobyvelzen@hotmail.com

Opbrengst collecten 5 januari
Zending
1e collecte Ethiopië
2e collecte Wijkwerk van De Oase

€ 14,00
€ 229,95
€ 105,85

Eerste collecte: Noodhulp Kerk in Actie
Zomaar een greep uit de lijst van de Noodhulp die door
Kerk in Actie her en der wordt gegeven:
Begin 2020 maakt hevige regenval op het Indonesische
eiland Java honderdduizenden dakloos.
Landverschuivingen en rivieren die buiten hun oevers
treden, zorgen voor gevaarlijke situaties.
Eind oktober 2019: Als gevolg van klimaatverandering
in Afrika zijn meer dan 900.000 mensen in delen van
landen in de sub-Sahara (Zuid-Soedan, Kameroen en
Nigeria) ernstig getroffen door overstromingen. 420.000
mensen zijn nu afhankelijk van noodhulp. De regering
van Zuid-Soedan riep de noodtoestand uit.
Op 15 maart 2019 raasde cycloon Idai over
Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De wervelstorm
ging gepaard met golven van 6 meter hoog en zorgde
voor enorme overstromingen. Zeker 3 miljoen mensen
zijn getroffen. Dit allemaal vlak voor de belangrijkste
oogst van het jaar. Er is een groot voedseltekort
ontstaan. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de
komende maanden honger lijden.
Kerk in Actie werkt samen met het wereldwijde netwerk
ACT (Action by Churches Together) en biedt via lokale
kerken en christelijke organisaties hulp in het getroffen
gebied. De collecte van harte aanbevolen.

Help JobHulpMaatje aan een “Appeltje van
Oranje”!
JobHulpMaatje helpt en begeleidt
mensen in hun zoektocht naar werk.
JHM werkt op 20 plaatsen in het
land. De maatjes van JHMNederland zijn door het Oranjefonds
genomineerd voor een “Appeltje van
Oranje”. Koningin Maxima reikt in
mei deze “Appeltjes” uit (met
daaraan verbonden een geldelijke waardering). Hoe
meer stemmen hoe groter onze kans op een Appeltje.
Met deze prijs kunnen we nog meer mensen helpen.
We krijgen morele en financiële steun uit de kerken en
we willen daarom graag een beroep op u doen. Stem
uiterlijk woensdag 15 januari op
www.appeltjevanoranje.nl/projecten/jobhulpmaatje of
gebruik de QR-code in de afbeelding.
Meer info via https://jhm-zoetermeer.nl of Marius Cusell
(06 41572157)

‘Kerk van je dromen’
januarikrant van Kerk in Zoetermeer
Tieners en jongeren zien in het januarinummer van Kerk
in Zoetermeer de kerk van hun dromen helemaal voor
zich, met verrassende en inspirerende ideeën. De krant
is deze week verschenen, wordt op zoveel mogelijk
adressen bezorgd en is ook digitaal beschikbaar voor
jong en oud. Kijk op https://kerkinzoetermeer.nl en mail

naar info@kerkinzoetermeer.nl als u ook maandelijks de
krant wilt ontvangen. Wij zorgen er graag voor!
Redactie Kerk in Zoetermeer

Agenda Oase
Ma. 13 jan.
Di. 14 jan.
Do. 16 jan.
Vrij. 17 jan.

14.00 uur
20.00 uur
10.30 uur
11.30 uur
11.30 uur
19.30 uur
19.00 uur
19.00 uur

Seniorensoos
Cantorij repetitie
Bijbelgespreksgroep
Open Oase
Open Oase
Rondom de bron
Tienertent
MOK-tijd

Uit De Regenboog
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Astrid
Brouwer. We wensen haar van harte beterschap.

Meeleven in de Regenboog
Mw. Diny van Dalen-Poorter heeft door een val op straat
haar heup gebroken. We wensen haar van harte
beterschap. Na een opname in het LLZ is ze nu in
verpleeghuis Vivaldi.

Inloophuis
Op vrijdag 17 januari is de creaclub aanwezig en kunt u
leuke presentjes kopen. De middagpauzedienst wordt
verzorgd door Matthé Vermeulen en Aad Baak.

Zondag 19 januari
In het kader van de Week van Gebed voor eenheid van
de christenen is er een oecumenische viering in De
Wijngaard. Voorgangers zijn Matthé Vermeulen en Sjon
Donkers. Leden van Sonore en De Regenboogcantorij
werken mee. Deze dienst begint om 10.30 uur. Het
thema is: ‘Buitengewoon’, geïnspireerd door de
buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28
wordt beschreven.

Soos 60+
Op maandag, 20 januari 2020 om 14.00 uur komen de
leden van de soos 60+ weer bij elkaar
in De Regenboog. Jan de Jongh vertoont een film over
zijn reis naar Australië. U hoeft geen lid van de soos te
zijn om deze middag bij te wonen.
De bijdrage is dan € 3,--. Hartelijk welkom! Truus
Rozenbrand en Marianne Brouwers (Tel.: 079 – 8888 4
99).

Ophalen uit de Rozentuin; wie helpt?
Drie bewoners van de Rozentuin (direct achter de kerk)
willen graag op zondagmorgen naar De Regenboog. Zij
zitten alle drie in een rolstoel. Twee van de drie
bewoners worden al gehaald en weer thuis gebracht. We
zoeken nu meer mensen, die in de gelegenheid zijn om
volgens vast rooster of incidenteel iemand te halen en te
brengen. Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!
Aanmelden of meer informatie bij de diakenen (Elma van
den Broek, elmavandenbroekbuis@gmail.com).

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

