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34e jaargang- nr.20 Predikant ds. Carina Kapteyn, tel. 3478533, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com zondag 19 mei 2019
Hartelijk welkom bij de viering van onze wijkgemeente. Wij gebruiken het Liedboek 2013. Er is een gedrukte orde van dienst.
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Liederen voor de dienst
Lied 154a : 1, 2 5, 11 en 13
Orgelbijdrage

aanvang 10.00 uur
ds. Carina Kapteyn

Sjaak Jansen
Hilde Maassen, Petra Roosma
Arend van der Toorn

Lied 274
Lied 643 : 1, 2, 5, 7 en 9
Elsbeth van Beem
Lied 824
Psalm 145 : 1-13, 1 Petrus 3 : 13-17 (Bijbel in gewone taal) Psalm 145b
groep 1 t/m 8: o.l.v. Marcia Uiterdijk
Lied 656
Ilona v.d. Zwan, Tirsa v. Velzen
Hemelhoog 691
Anneke Laarman en Inge van Eekelen
Lied 815
Cor Meijer
Lied 423

Annie Huls
Els en John Rijksen

1. Diaconie, INLIA
2. Wijkwerk van De Oase
Wit
5e zondag van Pasen

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

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.

Bloemengroeten
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr.
T. Slagter, als dank voor zijn werkzaamheden en naar
dhr. W.G. de Rooij, ter bemoediging.

Opbrengst collecten
1e collecte Diaconie:
2e collecte JOP

€ 87,22
€ 105,60

Jarigen 80+ deze week
Morgen maandag 20 mei mw. G. van Oel-Muller, zij
wordt 80 jaar.
Op dinsdag 21 mei mw. S.C. Stel-van Staalduinen, zij
wordt 81 jaar.
Op woensdag 22 mei mw. E. Grootveld-van
Golverdingen, zij wordt 83 jaar.

Op zaterdag 25 mei bereikt mw. M. Tilstra-Pors, de
hoge leeftijd van 90 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.

1ste collecte INLIA
Weet u nog van het kerkasiel in de Bethelkerk?
INLIA ondersteunde deze actie. Stichting INLIA is:een
netwerkorganisatie die Charterkerken ondersteunt, is
een juridisch adviseur voor zowel asielzoekers als
kerken. INLIA Groningen is onder meer uitvoerder van
de ‘bed, bad, brood+’-opvang voor de gemeente
Groningen. INLIA Projecten is uitvoerder van de
TussenVoorziening voor statushouders voor diverse
gemeenten in Drenthe. In samenwerking met Kerk in
Actie ontwikkelaar en uitvoerder van het Transithuis dat mensen begeleidt naar veilige hervestiging in land
van herkomst of een derde land.
INLIA ondersteunt het kinderpardon en verzorgt daar
waar nodig de aanvragen, verzorgt de juridische
aspecten en waar nodig betaalt zij de kosten voor asiel
aanvraag. De 1ste collecte van harte bij u aanbevolen
Namens de diaconie: Grietje Cusell

De Boekentafel.
Vandaag 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.

Klaverviermaaltijd

GOSPELKOOR CHARA ZINGT “THE MESSIAH”

Dinsdag 28 mei serveert de werkgroep ZWO een
heerlijk driegangenmenu. Kometen en steun het werk
van wees en kindertehuizen in Thailand door Merci
International, ondersteun mensen op zoek naar veiligheid in Ethiopië en 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 18.0019.30 uur, kosten € 6,00-8,50. Schrijf u in op de
formulieren in de hal of bel Ria van Dam, tel. 3515107.
(Werkgroep ZWO)

Het Gospelkoor Chara zingt op zaterdag avond 25 mei
2019 de musical “The Messiah” van het Oslo Gospel
Choir en is tevens het slotconcert van het koor. De
dirigent, Ies Roos, heeft aangegeven te gaan stoppen,
waarop is besloten om het koor na dit seizoen op te
heffen. Het koor bestaat uit 30 (project)leden en wil
samen met u hun 22-jaar koorperiode mooi afsluiten
met deze musical als slotstuk. De musical vertelt het
leven van Jezus, van Zijn geboorte tot aan Zijn
Hemelvaart. Het belooft een prachtige muzikale avond
te worden met solisten en muzikanten. Kaarten zijn €
7,50 per stuk (incl. pauzeconsumptie) en verkrijgbaar
aan de kassa, maar kunnen ook vooraf gereserveerd
worden via email: info@gospelkoorchara.nl of
telefonisch: 06-44097653. Aanvang: 20:00 uur (zaal
open vanaf 19:30 uur). Locatie: Ichthuskerk, Parkdreef
258 in Zoetermeer.

Kerkdienst volgende week.
In Kerk in Zoetermeer is abusivelijk vermeld dat de
aanvangstijd op zondag 26 mei op 10.30 is. Dat moet
10.00 uur zijn.

IFTAR MAALTIJD
Op zaterdag 25 mei organiseert de Al Qibla moskee in
de Ramadan samen met de Oase een Iftar maaltijd
(ook voor wijkbewoners)
Vanaf ca. 21.15 is iedereen van harte welkom in de
Oase, Kerkenbos 8. Vanaf 21.45 mag er gratis gegeten
en geproefd worden van diverse heerlijke hapjes.
Info en aanmelding: Els Alebregtse
(els.alebregtse@gmail.com)

JobHulpMaatje start binnenkort JobGroup
Op woensdagochtend 29 mei start JobHulpMaatje
een nieuwe JobGroup-ronde
in Het Forum
(Stadhuisplein): zeven gratis workshops voor mensen
die moeite hebben om aan betaald werk te komen. In
een JobGroup krijg je in zeven bijeenkomsten meer
duidelijkheid over wie je bent, wat je wil en wat je kan.
Er wordt verder aandacht besteed aan leren netwerken.
Er
zijn
testen
beschikbaar,
een
beroepskeuzeprogramma en een actuele vacaturebank.
Einddoel: Weten waar je het werk kan vinden dat jij
zoekt en je zelfverzekerd op een aansprekende wijze
weten te presenteren bij een werkgever.
Meld je aan bij JobHulpMaatje via email info@jhmzoetermeer.nl of bel direct tel. 06 4157 2157 (Marius
Cusell). Zie voor meer info de Website https://jhmzoetermeer.nl

Kapelviering
Op zondag 26 mei is er kapelviering in De Regenboog,
de laatste van dit kerkelijk seizoen. Het thema Is:
Vreugde van de overvloed. Noomi en Ruth keren terug
naar Betlehem waar brood is en hun een leven in
overvloed wacht, na veel verdriet en zorgen die ze
hebben meegemaakt. Hoe bijzonder is het te ervaren
dat vreugde en verdriet naast elkaar bestaan in je
leven. De viering is meditatief, er is ruimte voor gebed
en we vieren de maaltijd van de Heer.
De kapelviering begint om 17.00 uur. Van harte
welkom!

Streefbedrag van 2.500 euro bereikt,
Anton Bood heeft op tijd zijn streefbedrag voor de Alpe
d’HuZes, die hij op 6 juni gaat fietsen, bereikt.
Voorlopig is zijn tussenstand 2.520 euro.
Voorwaar al een prachtig resultaat, maar zijn
inzameling blijft natuurlijk gewoon doorgaan.
Dus
alle
giften
kunnen
nog
steeds
naar
opgevenisgeenoptie.nl , Donate en Anton Bood.
Of iban NL34INGB0003569396 A.Bood Zoetermeer
o.v.v. Alpe d’HuZes.

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.comof internetsite:
www.oase-meerzicht.nl

