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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.
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aanvang 10.00 uur
Prop E.J. Jonker, de Bilt
Coby Velzen
Hilde Maasen en Petra Roosma
Jaap van der Giessen
Coby Velzen
Hosea 14 : 2-10 en Lukas 24 : 44-49
groep 1 t/m 8: o.l.v. Carolien Lammers
John en Els Rijksen
Jannie Lukaart en Roelie Leideman
Peter v.d.Broek
Jan Jonker
Petra Roosma
Tanja Elings en Inge van Eekelen
1. Diaconie
2. Wijkwerk van De Oase
wit
Zevende zondag van Pasen

Liturgie A
Liederen voor de dienst
Lied 742
Orgelbijdrage

Psalm 27 : 2 en 4
Lied 413 : 1 en 2
Psalm 119 : 34
Psalm 119 : 40
Lied 315 : 1, 2 en 3
Hemelhoog 231 (Kinderlied)
Lied 341 (geloofsbelijdend lied)
Lied 657 : 1, 2 en 4

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 het
echtpaar Krispijn-den Dulk, zij waren gisteren 1 juni 55
jaar getrouwd en naar mw. M. Tilstra-Pors, zij bereikte
op 25 mei de hoge leeftijd van 90 jaar.

Bedankt
Afgelopen zondag werden wij verrast door het prachtige
boeket bloemen uit de Oase. Door de gezondheid van
Henk kunnen wij de diensten in de Oase niet meer
bezoeken. Graag willen wij hartelijk bedanken voor alle
meeleven dat we uit de Oase ontvangen.
Jopie en Henk Noordijk

Jarigen 80+ deze week
Op woensdag 5 juni dhr. C. Pronk, hij wordt 86 jaar en
dhr. E. van Kamp, hij wordt 80 jaar.
Op zondag 9 juni mw. J. van Goeverden-Grijns, zij
bereikt 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 26 mei
1e collecte Diaconie
2e collecte Wijkwerk van De Oase

€ 105,45
€ 92,30

Kliederkerk op zaterdag 8 juni
Iedereen is aanstaande zaterdag welkom in De Oase
om te spelen, te bouwen, te knutselen, te tekenen, te
kletsen en te lezen.
Vanaf 15:30 uur ben je welkom, samen, alleen, jong en
oud, iedereen is welkom. Loop binnen wanneer je wil.
Samen ontdekken wat de Bijbel ons wil vertellen over
Pinksteren. Het thema is: “Wind en Vuur: de Geest”
Om 17:00 uur is er een korte viering, we lezen een
Bijbelverhaal, vertellen wat we ontdekt hebben en zingen een lied.

Daarna is iedereen welkom voor een feestelijke maaltijd, samen eten! Meer informatie: Gerda Vooijs (jeugdouderling ) of ds Carina Kapteyn

Gewijzigd Internetadres Oase op
Kerkdienstgemist.nl
Als u thuis de kerkdienst wilt beluisteren kunt u dat
doen via Kerkdienstgemist.nl, en dan de Oase opzoeken. Het kan ook zijn, dat u zelf een directe link hebt
gemaakt naar de diensten van de Oase, bijvoorbeeld
via Favorieten. Als dit het geval is, moet u weten dat de
link naar de Oase op Kerkdienstgemist.nl is gewijzigd.
Vanaf 1 juni werkt de oude directe link niet meer. U
moet uw eigen directe link dus aanpassen.
De nieuwe link is: https://kerkdienstgemist.nl/playlists/
9494/embed?playerheight=200.
Als u gewend bent de diensten op te zoeken en aan te
klikken via de website van de Oase, dan hoeft u niets te
wijzigen.

Samak Samen Actief
Dinsdag 4 juni 14.00 uur komen wij bij elkaar in De
Oase.
Anneke Laarman

Expositie De Oase
Vanaf jun/jul/aug exposeert Jan H.G. Smith. Als autodidact toont hij zijn werken: landschap – zeegezicht,
bloemen in realistische fijnschilder stijl.
De moderne stijlen zijn niet aan hem besteed, ook als
schilder-clubleider hield hij zich daar niet mee op. Hij is
dan ook met recht een veteraan (meer dan 25 jaar) in
olieverfdoeken oude stijl. Zijn voorliefde van duidelijkheid in uitbeelding wordt zichtbaar in de doeken.
De vitrinekasten blijven nog even zoals ze zijn.

Voor Kerk in Actie verzamelen wij postzegels,
kaarten en ander materiaal.
Ook in 2018 hebben wij in De Oase weer dozen vol
postzegels, kaarten, ansichtkaarten, geboortekaarten
en veel ander materiaal ingezameld, zoals oude mobiele telefoons en lege toners en cartridges. Dit alles is
naar een verzamel-adres in Zuid Holland gebracht en
vandaar uit naar Utrecht waar alle landelijke inzamelingen binnenkomen. Na sortering is dit verkocht op
beurzen voor verzamelaars, aan handelaren of op
Marktplaats. De totale landelijke opbrengst was in
2018 € 28.969,--. Sinds 2013 is de opbrengst circa
honderd zeven en zestig duizend euro aan inkomsten,
waarvan ongeveer 75% uit de verkoop van postzegels.
Wellicht goed om te weten dat ook andere verzamelingen welkom zijn, bijvoorbeeld munten, modelautootjes, speldjes en oud speelgoed. Kaarten van
Unicef, Anton Pieck, de KNRM, Removos, Marjolijn
Bastin, Anne Geddes en Voor het Kind (hartje achterop) zijn er verkoopadressen.
Postzegels op ansichtkaarten kaarten laten zitten, een
kaart of envelop met zegel en stempel is vaak meer
waard dan een losse zegel. Doorgescheurde dubbele
kaarten (waar alleen het plaatje binnenkomt) zijn niets
waard. Hebt u nog (toen u vroeger postzegels verzamelde) albums liggen, ook deze zijn welkom.
Hartelijk dank aan allen die het afgelopen jaar er voor
gezorgd hebben dat de tonnen vaak goed gevuld
waren, ook voor dit jaar rekenen wij weer op al uw
giften.
Hoe levert u het in: in de tonnen links naast de voordeur en in de hal bij de zij-ingang. Ook kunt u mij bellen
telefoon nr. 351 47 19 dan wordt e.e.a. door mij bij u
opgehaald.
Coordinator inzameling voor De Oase, Peter Lemmers

Volgende week:
Eerste collecte voor Ethiopië-project
Dit jaar wordt o.a. in de diensten met de Maaltijd van de
Heer de collecte gehouden voor ons meerjaren project:
‘Leren leven met weinig water in Ethiopië’. Volgende
week, met Pinksteren is er ook zo’n dienst.
De extreme droogte in Ethiopië houdt aan. Waterbronnen staan leeg. Oogsten mislukken en vee sterft.
In 2019 hebben meer dan 8 miljoen mensen dringend
hulp nodig. Ze zijn afhankelijk van noodhulp: voedsel,
water en voedingssupplementen. Meer dan 300.000
kinderen zijn in acuut levensgevaar door honger.
Ethiopië heeft geregeld te maken met ernstige droogte
en om de paar jaar is er hongersnood. De Ethiopische
kerken ontwikkelen projecten om mensen beter voor te
bereiden op de gevolgen van dergelijke rampen. Bijvoorbeeld door gewassen te verbouwen die nog beter
bestand zijn tegen droogte, aanleg van meer en betere
waterbassins en voedselvoorraden enz. De situatie in
Ethiopië is bijzonder schrijnend en levensbedreigend
voor miljoenen mensen. Uw steun is hard nodig. Graag
dus uw aandacht hiervoor.
Werkgroep ZWO

Vakantie tas
Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in
armoede. Dit betekent dat ze zonder ontbijt naar school
gaan, in de winter met zomerkleding rondlopen, of
vaker ziek zijn. Kinderen in armoede ervaren vaak
pesterijen, en stress vanwege ruzies thuis over geld of
vanwege angst uit huis gezet te worden.
Opgroeien in armoede betekent niet mee kunnen doen:
niet mee op schoolreisje, je verjaardag niet vieren.
Maar ook heeft het effect op de lange termijn: kinderen
in armoede komen vaak minder goed mee op school
door de problemen thuis. Zij kunnen hun talenten niet
ten volle ontwikkelen. Dit zou niet zo moeten zijn,
kinderen moeten kind kunnen zijn en volledig mee
kunnen doen. Vele instanties in Nederland doen hier
iets aan. Wat doen de kerken?
Met deze vraag is de Diaconie aan de slag gegaan.
Graag zouden wij als diaconie vakantie tassen vullen
voor die kinderen die in deze gezinnen wonen en niet
op vakantie gaan. Vanaf nu liggen er verlanglijstjes in
de kerk om deze tassen te kunnen vullen. Doet u liever
geen boodschappen vanaf volgende week staat er een
grote pot op tafel waarin u kunt doneren, de diaconie
zet dit geld dan om in kadootjes. Mocht u een gezin
weten wat ook deze ondersteuning kan gebruiken laat
het weten aan Grietje Cusell , diaconie.

Voorbedenbrief juni
U kunt van de tafel in de hal de voorbedenbrief voor
juni meenemen. Uw voorbeden en uw persoonlijke
lofprijzing, dankzegging en aanbidding hebben een
positieve invloed op de personen of situaties waarvoor
u bidt, en op uzelf en uw omgeving.

“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.

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

