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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 vermeld, vindt u in de gedrukte orde van dienst.

Kerkdienst
Voorganger
Dienstdoend ouderling
Dienstdoend diakenen
Organist
Extra muziek
Lector
Lezingen
Kindernevendienst
Crèche
Bloemenschikken
Koster
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

Aanvang 10.00 uur, Maaltijd van de Heer
Ds. Carina Kapteyn
Els Alebregtse
Grietje Cusell en Trudy Kamminga
Arie Vooijs
Cantorij o.l.v. Liselet van Gent
Coby Velzen
Exodus 24:3-11 en Handelingen 2:1-8
Groep 1 t/m 8: o.l.v. Marcia Uiterdijk
Ilona en Miranda van der Zwan
Joke Savalle en Eggie Stautener
Marius Cusell
Barbara van Mill
Eveline van Velzen en Cleo MacIntosh
1. Ethiopië
2. Wijkwerk van De Oase
Rood
Pinksteren

Liederen voor de dienst
Lied 672 : 1 en 4
Orgelbijdrage
Lied 696 samen met Cantorij
Lied 684 samen met Cantorij
Lied 675 : 1
Lied 683
Lied 687 : 2 en 3
Lied 689 samen met Cantorij
Hemelhoog 237
Lied 970 : 1 en 3
Lied 388
Sing a song for the peace
Ga maar gerust

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

Bloemengroeten

Vakantie tas

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de
familie Heemskerk-de Zwijger, zij waren woensdag 5
juni 45 jaar getrouwd en naar de familie Visser-Bos, zij
waren gisteren 8 juni 40 jaar getrouwd.

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. Er liggen er verlanglijstjes op de tafel
in de hal om deze tassen te kunnen vullen.
Doet u liever zelf geen boodschappen volgende week is
er een pot waarin u geld kunt doneren, de diaconie zet
dit geld om in kadootjes.
Mocht u een gezin weten wat ook deze ondersteuning
kan gebruiken laat het weten aan Grietje Cusell,
Diaconie

Bij de dienst
Het thema van de dienst is “vol x vol + 1 = overvol”. Dit
thema heeft alles te maken met de veelkleurigheid van
de Geestkracht van Pinksteren. We vieren vandaag in
kringen, waar we ook de Maaltijd van de Heer zullen
delen. Er is een gedrukte orde van dienst.

Meer zicht op elkaar
Pieter Ermerins verblijft voorlopige Monteverdi. We
groeten hem en zijn vrouw Lies van harte.
Verder hebben een aantal gemeenteleden in de
afgelopen tijd ingrepen en behandelingen ondergaan.
Gelukkig zijn een groot aantal van hen alweer op de
been. Wij hopen en bidden dat dit ook spoedig mag
gelden voor de anderen.

Volgende week kerken we in de Genesareth!
Zondag Trinitatis, 16 juni, komen we samen met onze
katholieke broeders en zusters in de Genesareth,
Monnikenbos 10. De eredienst begint om 10.30 uur.
Van harte welkom!
Onze broeders en zusters maken momenteel onzekere
tijden door wat betreft hun toekomst. Daarom lijkt het
mij, ds. Carina Kapteyn, een aardig idee, als we
allemaal voor hen een of meerdere bloemetjes mee
nemen, we verzamelen ze voorin de kerk en delen ze
na afloop uit aan de aanwezige broeders en zusters.
Daarom de vraag aan u: neemt u ook een bloemetje
mee?

Afwezigheid i.v.m. studie
Op 17 en 18 juni ben ik weer op studie. Dit keer niet in
het vertrouwde Hydepark maar in de buurt van
Amersfoort, waar we uitgedaagd worden om buiten
onze comfortzone te stappen. In nood ben ik
(vertraagd) mobiel bereikbaar. De collega’s Marga en
Dick zijn ook beschikbaar.

Lunchen in de Oase
Komt u ook een keer langs? Elke dinsdag van 11.3013.30 uur is de kerk open en bent u van harte welkom.
U hoeft niet de hele tijd te blijven, even binnenlopen
mag ook. Koffie en thee staan klaar of worden met
liefde voor u gemaakt. Wel graag een eigen lunch
meenemen.

Opbrengst collecten




1e collecte Diaconie
2e collecte Wijkwerk van De Oase
De Pelgrim

€ 102,45
€ 97,30
€ 13,-

Kerkdiensten van de Oase beluisteren op
Internet
In het weekbericht van vorige week stond een
mededeling over een wijziging van de link op Internet
naar Kerkdienstgemist.nl. Afgelopen zondag bleek dat
de informatie hierin niet compleet was. Daarom een
nieuw bericht.
De diensten van de Oase kunnen op Internet worden
beluisterd via Kerkdienstgemist.nl. Hieronder volgt een
actueel overzicht van de mogelijkheden.
 Via de website van de Oase
 Op mobiele telefoon of iPad/tablet: via de app van
Kerkdienstgemist (te downloaden uit de Appstore of
de Google Playstore).
 Via de link naar de Oase pagina op Kerkdienstgemist:
https://kerkdienstgemist.nl/streams/909986. Daar kan
de dienst live worden beluisterd of kan de opname
van eerdere diensten worden gedownload.

Lezen met het hart
Op donderdag 13 juni is in de Pelgrimskerk de laatste
bijeenkomst “Lezen met het hart” van dit seizoen. We
starten om 19.45 uur. Lezen met het hart is een vorm
van meditatief Bijbellezen waarbij ieder in stilte
overweegt wat de Schrift aanreikt. Aan de hand van het
Bijbelgedeelte raken we vervolgens met elkaar in
gesprek. Na afloop, omstreeks 20.45 uur, is er tijd voor
ontmoeting, met koffie/thee.

Uit wijkkerkenraad POR wijkgemeente
20 mei 2019
Vanaf de start van ons als één wijkgemeente hebben
wij ons – naast de diverse lopende zaken - twee doelen
gesteld voor 2019 en de eerste daarvan is dat we de
plaatselijke regeling wilden vaststellen. Deze regeling is
na een ronde van inspraak van gemeenteleden – dank
voor jullie input- definitief vastgesteld op onze
wijkkerkenraad. Het tweede doel is een visie document
als start voor ons gezamenlijk beleid en daarvoor gaan
we met een adviseur aan de slag, waarschijnlijk in
september. Er wordt een sollicitatie commissie gevormd
in verband met de vacature voor een kerkelijk werker
van 0.5 fte voor drie jaar. Er is tevens een commissie
gevormd om het afscheid van Marga Schipper op 15
september (‘s-middags) a.s. voor te bereiden. Goed om
alvast in uw agenda te zetten. Met vriendelijke groet,
namens de wijkkerkenraad, Sofie van der Linden (duo
voorzitter POR)
.

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

