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Hartelijk welkom bij de oecumenische viering in de Genesareth kerk. Aanvang 10.30 uur.

Meer zicht op elkaar

Prijsvraag nieuwe naam wijkgemeente POR

Piet Ermerins is weer thuis na een verblijf in ziekenhuis
en Monteverdi. We hopen met hem en Lies mee dat
een en ander te dragen is.
We leven mee met ieder die onderzoeken moet
ondergaan, wacht op uitslagen of moet leven met de
verwachting dat klachten en beperkingen niet meer
zullen herstellen. Dat God u in al die situaties nabij mag
zijn. Een hartelijke groet ten slotte voor die
gemeenteleden die met ons meeleven, maar niet meer
in staat zijn om de diensten te bezoeken.

In de voorjaarsbrief heeft u het al gelezen: na ons
bestuurlijk samengaan per 1 april noemen we ons
wijkgemeente POR. Dat zouden we graag veranderen
in een nieuwe aansprekende naam. Heb jij/heeft u nog
een leuke suggestie? Tot en met 16 juni kunnen
jullie/kunt u die nog insturen
naar scribavandepor@gmail.com. De wijkkerkenraad
zal uit de ingezonden reacties maximaal vijf voorstellen
kiezen waarover je/u dan geraadpleegd zal worden.
Hartelijk dank alvast, namens de wijkkerkenraad van de
POR
Els Alebregtse, scriba

In memoriam
Op dinsdag 11 juni is Johannes van den Berg
overleden, hij is 82 jaar geworden. Er is gelegenheid tot
afscheid nemen en condoleren op maandag 17 juni van
19.30 tot 20.15 uur in uitvaartcentrum Monuta Ogier,
Buytenparklaan 2 te Zoetermeer.
De Uitvaartdienst, voorafgaand aan de begrafenis, zal
plaatshebben op dinsdag 18 juni om 12.00 uur in de
aula van Meerbloemhof, Buytenparklaan 1 te
Zoetermeer. Pastor Marga Schipper zal in die dienst
voorgaan. We leven mee met zijn vrouw Tiny, zijn zoon
en dochter en hun partners en zijn kleinkinderen.

Klaverviermaaltijd dinsdag 25 juni

Morgen maandag 17 juni dhr. F. Veersma, hij wordt 82
jaar.
Op zaterdag 22 juni dhr. E.A. v.d. Bol en mw. J.L. v.d.
Bol-van Beek, zij wordt 83 jaar en hij wordt 89 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.

Dinsdag 25 juni 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. We starten een half uur
eerder vanwege een andere activiteit in de Oase. Tijd
17:30 uur, kosten € 6,00-8,50. Schrijf u in op de
formulieren in de hal of bel Ria van Dam, tel. 3515107.
Werkgroep ZWO

Opbrengst collecten

Feestelijke dankdienst op zondag 30 juni

Jarigen 80+ deze week

1e collecte Ethiopië
2e collecte Wijkwerk van De Oase

€ 189,35
€ 141,78

Komt u deze week ook lunchen?
Op dinsdag en donderdag is de Oase open voor
gesprek, gebed en lunch. Tussen 11.30-13.30 uur bent
u van harte welkom! Koffie en thee staan voor u klaar.
Neemt u zelf uw lunch mee?
Hartelijk welkom!

Bedankt
Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk, dat wij op
ste
1 Pinksterdag als groet vanuit de gemeente
ontvingen!
Wij zijn er heel blij mee en het heeft ons zeer
bemoedigd! Met mijn gezondheid gaat het langzaam
vooruit.
Hartelijke groeten van ons beiden
Paul Pettinga

Op 18 juni zijn wij, Ellen en Jan Jonker, 50 jaar
getrouwd. Voor veel goeds wat wij in die 50
veelbewogen jaren hebben ervaren, zijn wij heel
dankbaar. Dankbaar ook voor het vele medeleven dat
wij al die jaren hebben ontvangen, in het bijzonder ook
uit onze geloofsgemeenschap De Oase. Dat mogen we
vieren in een dankdienst op 30 juni, waarin leden van
onze familie ook een aandeel zullen hebben. De dienst
wordt voorbereid samen met ds. Carina Kapteijn. Na de
dienst zijn alle aanwezige gemeenteleden van harte
uitgenodigd voor een feestelijk samenzijn in De Oase
met koffie, thee, drankjes en hapjes.
Met hartelijke groet, Ellen en Jan Jonker

Afwezigheid ds. Carina
Maandag en dinsdag ben ik weer aan de studie en
daarvoor op pad. Op deze dagen zijn ds. Dick
Sonneveld en Marga Schipper bereikbaar. Ook ben ik
zelf via mobiel vertraagd bereikbaar.

Doet u ook mee?

Vakantietas voor Kinderen in armoede
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 mogen
voorkomen.Laat kinderen kind kunnen zijn en volledig
mee kunnen doen. Vele instanties in Nederland doen
hier iets aan. Wat kunnen wij doen?
Met deze vraag is de Diaconie aan de slag gegaan.
Graag zouden wij als diaconie vakantietassen vullen
voor die kinderen die in deze gezinnen wonen en niet
op vakantie gaan. Er liggen verlanglijstjes in de kerk om
deze tassen te kunnen vullen. Mocht u een gezin weten
dat ook deze ondersteuning kan gebruiken laat het
weten aan de leden van de diaconie
Uw kadootjes kunt u in het krat bij de spiegel in de hal
plaatsten. Geeft u liever geld, er staat een glazen pot
bij de spiegel. De diaken van dienst draagt hier zorg
voor. Via de bank kan ook: NL66RABO 0373712901
Diaconie PGZ Oase, t.a.v. vakantie tas 2019.
Grietje Cusell

Geluidsinstallatie Oase
In de vergadering van 20 mei jl. heeft de
Wijkkerkenraad POR in principe akkoord gegeven voor
het vernieuwen van de geluidsinstallatie in de Oase, op
basis van een offerte die was ontvangen van
Presentation Partner. Dat bedrijf heeft ook de
geluidsinstallatie verzorgd in een aantal kerken in
andere wijken. Vorige week vrijdag hebben Arie Vooijs,
Taco Slagter en Jan Jonker bij Presentation Partner op
veel technische details toelichting gevraagd en
verkregen. Samen bekijken wij de mogelijkheden vanuit
verschillende invalshoeken: de geluidskwaliteit voor
spraak en muziek, eenvoud van de bediening voor
kosters en andere vrijwilligers, en de algemene eisen
van gebruikers – luisteraars zowel als sprekers. Details
van het besprokene worden door Presentation Partner
op korte termijn uitgewerkt. Rekening houdend met de
verder uit te voeren stappen, zou het mogelijk moeten
zijn om de nieuwe apparatuur in de zomer te laten
installeren en inregelen. Wij houden u op de hoogte.
Jan Jonker

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

