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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
Bloemschikken
Koster
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

aanvang 10.00 uur
Liederen voor de dienst
dhr. D.J. Gutter, Baarn
Psalm 67a : 1 en 2
Els Alebregtse
Orgelbijdrage
Mary Lemmers en Wout van Goeverden
Arie Vooijs
Lied 276 : 1, 2 en 3
Elsbeth van Beem
Lied 663 : 1 en 2
1. Joel 2 : 21-3 : 1-2 2. Johannes 14 : 22-29
Lied 678 : 1, 4, 5, 6 en 9
groep 1 t/m 8: o.l.v.Gerda Vooijs
Lied 663 : 1 en 2
Ilse en Emi Gerritsma
Hemelhoog 685
Marian Feij en Coby Schoonen
Lied 981 : 1, 2, 3, 4 en 5
Taco Slagter en Micha van Velzen
Lied 416 1, 2, 3, en 4
Micha van Velzen
Els Rijksen
Beppie v.d. Plas en Inge Reinking
1. Diaconie 2. Wijkwerk van De Oase
wit
6e zondag van Pasen
Na de dienst is er gratis Fair trade-koffie, thee en limonade – maar een bijdrage in de koffiebus wordt natuurlijk gewaardeerd.

Bloemengroeten

Kapelviering 26 mei

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr.
H. Noordijk, Duiveland 15, 2716 BL, ter bemoediging en
naar mw. E.F. Stolp-Wiersma, Uiterwaard 46, 2716 VB,
zij bereikte 16 mei de zeer hoge leeftijd van 94 jaar.
Piet Ermerins verblijft nog in het ziekenhuis. Er wordt
gezocht naar een goede behandeling om de pijn
dragelijk te maken. We wensen hem veel sterkte en
Gods zegen toe.

Vanmiddag 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!

Jarigen 80+ deze week

Klaverviermaaltijd dinsdag 28 mei

Meer zicht op elkaar

Morgen, maandag 27 mei wordt dhr. J. v.d. Berg,
(Hunsingo 70) verblijvend in Brechtzijde 45, 82 jaar. dhr.
Dhr P. Ermerins. Jagersbos 43, 2716 JC, wordt 86 jaar.
Hij verblijft momenteel in het ziekenhuis (zie boven).
Wij wensen u beiden een gezegende dag toe en wensen
dat er goede mensen om u heen zijn die zorg en
aandacht voor u hebben.

Klankbordgroep Oase
De klankbordgroep met zes gemeenteleden uit de Oase
heeft in het afgelopen jaar de wijkkerkenraad
geadviseerd over het bestuurlijk samengaan van de
Oase met de Pelgrimskerk en de Regenboog. Dat heeft
bijgedragen aan een zorgvuldig besluitvormingsproces.
Tijdens hun afsluitend etentje op woensdag 8 mei
hebben voorzitter Jaap van den Berg en scriba Els
Alebregtse hen hartelijk bedankt en alle zes een
bloemetje gegeven.
Jan Jonker heeft een afsluitend verslag gemaakt van de
werkzaamheden van de klankbordgroep. Het is
verzonden aan alle gemeenteleden die een reactie
gaven op de oproep ‘Laat u horen’, september vorig
jaar. U kunt het ook bij hem opvragen (tel. 079-3517602).

Dinsdag 28 mei serveert de werkgroep
ZWO een heerlijk driegangenmenu. Kom
eten 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 18.00-19.30 uur, kosten € 6,00-8,50. Schrijf u in op
de formulieren in de hal of bel Ria van Dam, tel.
3515107.(Werkgroep ZWO)

Open Oase
Op dinsdag bent u weer welkom tijdens de lunch van
11.30-13.30 uur. Het Meer-zicht-moment van
aanstaande donderdag slaan we even over in verband
met Hemelvaart.

Opbrengst collecten 19 mei
1e collecte Inlia
2e collecte Wijkwerk van De Oase

€ 156,65
€ 116,37

Hemelvaartsdag 30 mei
Donderdag 30 mei is het Hemelvaart. Er is om half 10
een gezamenlijke dienst (POR) in De Regenboog. Het
thema is: Met zonder Jezus. Voorganger is Marga
Schipper.

Dauwtrappen: vroege vogels op de fiets
Heeft u het al eens gedaan? In de vroege morgen door
onze groene omgeving fietsen? Op Hemelvaartsdag 30
mei kunt u de dag sportief beginnen. Om 7.30 uur starten
we bij De Regenboog met onze fietstocht. Onderweg is
er gelegenheid om het eigen meegebrachte brood en
drinken te nuttigen. Ook houden we een korte viering in
de buitenlucht. We zijn op tijd terug voor de gezamenlijke
Hemelvaartsdienst van de POR-kerken in De
Regenboog.
Plaats: vertrek vanaf De Regenboog
Datum: 30 mei
Tijd: 7.30 uur
Info: ds. Carina Kapteyn T 3478533
E dsmckapteyn@gmail.com
Kosten: geen

“Thy Kingdom come”
In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zal in
onze kerk het gebed in vele variaties centraal staan. In
navolging van de discipelen die na de Hemelvaart bij
elkaar gaan zitten en bidden, zo willen ook wij bij elkaar
gaan zitten en bidden. In een verlangen om het
Koninkrijk van God zichtbaarder te laten zijn in ons
leven, in een verlangen om onze relatie met Jezus te
verdiepen, om te bidden voor het werk van Gods Geest
in het leven van diegenen, die ons lief zijn en om je
daardoor opnieuw te realiseren dat elk onderdeel van
ons leven waard is om in gebed bij God gebracht te
worden. We nemen hiermee deel aan de beweging “Thy
Kingdom Come” die vanuit Canterbury in Engeland de
wereld over waait.
Daarom is de Oase tussen Hemelvaart en Pinksteren op
dinsdag 4 juni open tussen 10.30-13.30, woensdag 5 juni
tussen 19.00-20.00 uur en donderdag 6 juni tussen
11.30-15.00 uur. Er is gelegenheid om elkaar te
ontmoeten, om individueel of samen te bidden. Er zal
een veelheid aan gebedsvormen worden aangeboden.
Van harte welkom, ook als u nog nooit over de drempel
van een kerkgebouw bent gekomen.

Gezocht: luisterende oren! Pastoraat in
crisis!!!
In onze geloofsgemeenschap vinden we het omzien
naar elkaar belangrijk. Het is fijn om te merken dat velen
ook omzien naar elkaar. Toch doe ik nu al een paar
weken een dringend beroep op u om meer mensen die
het omzien naar elkaar handen en voeten kunnen geven.
Juist voor gemeenteleden die in moeilijke situaties zitten,
voor hen die geen netwerk van lieve mensen om hen
heen hebben, voor hen die niet zo goed weten wat ze
eigenlijk nog geloven, voor hen die niemand hebben om
tegen te praten, voor hen, onze naaste in nood. Helaas
zijn er nog geen aanmeldingen gekomen om dit
belangrijke werk vorm te geven.

En uw zwijgen doet mij pijn. Ik begrijp de
onmogelijkheden die een aantal van u heeft om dit werk
vorm te geven. Daarvoor is alle begrip. Maar toch, in een
gemeente met vele leden die zegt een open
gemeenschap te willen zijn naar mensen om ons heen
moet het toch haalbaar zijn om dit omzien naar elkaar
ook op goede wijze vorm te geven? Een organisatie die
dit omzien naar elkaar vorm geeft is daarbij noodzakelijk.
Daarom nog een keer een beroep op u allen: hoe
belangrijk is het pastoraat voor u en voor uw naaste?
Ik vraag een paar uur in de maand om mee te denken en
vorm te geven aan het pastoraat en om de pastorale
telefoon te bemensen.
Zolang er niet meer mensen beschikbaar komen,
betekent dit voorlopig dan ook het volgende voor het
pastoraat:
- Carina is alleen beschikbaar bij crisispastoraat en
pastoraat op verzoek. U zult dus zelf contact moeten
openen. Daarbij zal het voorkomen dat bij minder
dringende zaken u langere tijd zal moeten wachten op
contact. Of dat u bij minder grote zaken een “nee, niet
nu” zal horen. Ook een aantal vergaderingen,
overleggen of andere zaken zal zij niet meer kunnen
bijwonen als er meerdere situaties zijn van pastorale
crises.
- De contactpersonen, die een deel van onze wijk onze
hun hoede hebben, houden, voor zover zij daar zelf de
mogelijkheden voor hebben, incidenteel contact met de
mensen in hun sectie.
- In de secties die vacant zijn, is er geen pastoraal
contact. Tenzij in dringende zaken.
- Nieuw ingekomen worden niet bezocht, maar via een
brief welkom geheten.
- Mensen die behoefte hebben aan een moment van
contact, maar niet direct grote zorgen hebben, zijn
aangewezen op hun eigen netwerk. ‘Een gezellig praatje
maken’ kan eventueel ook op zondag na de dienst en
tijdens de open-oase-momenten.
Bovenstaande is eigenlijk geen wenselijke situatie, toch?
Dat kunt u veranderen door u aan te melden voor de
werkgroep pastoraat die samen met de contactpersonen
vorm zal gaan geven aan een liefdevolle en goed
werkende wijze van omzien naar elkaar. Laat vooral van
u horen….!

JobHulpMaatje start JobGroup op 29 mei
Op woensdagochtend 29 mei start JobHulpMaatje een
nieuwe JobGroup-ronde in Het Forum (Stadhuisplein):
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 wilt en wat je kan. Er wordt verder aandacht
besteed aan leren netwerken. Er zijn testen beschikbaar,
een beroeps-keuzeprogramma 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

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

