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Weekbericht

34e jaargang- nr.27 Predikant ds. Carina Kapteyn, tel. 3478533, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com zondag 7 juli 2019
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
Bloemenschikken
Kosters
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

Overstapdienst, aanvang 10.00 uur
ds. Carina Kapteyn
Gerda Vooijs
Mary Lemmers, Suzanne Granneman
Arie Vooijs
Petra Roosma
Handelingen 3 : 1-10 (Naardense Bijbel)
groep 1 t/m 8: o.l.v. Trudy Sneller
John Rijksen, Tirsa v. Velzen
Marian Feij en Coby Schoonen
Marius Cusell
Deborah de Korte
Els Rijksen
Geke Visser, Carla Riekerk
1. Binnenlands diaconaat/vakantiepret,
2. Wijkwerk van De Oase
groen
3e zondag van de zomer

Liederen voor de dienst
Lied 937
Orgelbijdrage
Lied: Vrede voor jou
Psalm 84 : 5 en 6
Lied 923
Lied 353 : 1, 2 en 4
Lied 833
Lied 714
Lied 783
Lied 368h
Lied: De rugzak vol
Lied: En de zegen gaat door

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

Meer zicht op elkaar
Een aantal mensen is herstellende van ingrepen of
wacht op wat komen gaat. We wensen u allen sterkte
en geduld.
In deze periode van het jaar vertrekken kinderen en
kleinkinderen naar andere oorden op vakantie.
Misschien heeft u in deze periode ook wat extra tijd
beschikbaar om iemand te bezoeken of even te bellen
hoe het gaat? Zeker voor ouderen die aan huis
gebonden zijn is dat een welkome afleiding in deze tijd.

Bij de dienst
Deze dienst vormt een 2-eenheid met die van volgende
week. We bekijken in deze twee diensten Handelingen
3. Na afloop van de dienst van vandaag is er een
gemeentehuis. Komt u daarom na de koffie/thee nog
even terug in de kerkzaal?

Woensdag 10 juli
Willen we met ieder die dat wil de gemeentezondag van
15 september voor bereiden. Praat en denkt u mee?
Hartelijk welkom vanaf 20.00 uur in de Oase
ste

1 collecte: Geef kinderen in armoede
vakantiepret!
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland
groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie
hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden,
blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil
Kerk in Actie 5.000 kinderen die in armoede opgroeien,
verrassen met een vakantietas vol speelplezier. Kerk in
Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen
deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor
bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een pretpark in
de buurt. Ook wij van de Oase en de andere POR
gemeentes doen mee. De opbrengst is voor onder

andere organisaties die armoede, onder volwassenen
én kinderen, bestrijden. Helpt u mee?
NB. Voor het vullen van de VakantieTassen wordt
momenteel actie gevoerd om speelgoed in te zamelen
en staat tot er een pot op de tafel in de hal van de kerk
om geld te geven voor speelgoed. Voor de gulle gaven
die al binnen zijn, zijn we u heel dankbaar en u kunt
nog brengen en doneren tot en met a.s. woensdag.
(Wijkraad Diaconie, Grietje Cusell 079 3 423 112)

Bloemengroeten
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar naar
de familie van Strijen, zij verhuisden begin juni naar
Rokkeveen en als felicitatie naar mw. C. Beije-Kraak, zij
werd op 3 juli 94 jaar.

Opbrengst collecten
1e collecte Diaconie
2e collecte Wijkwerk van De Oase

194,50€
154,55€

Geef een toekomst aan mensen met
taaislijmziekte
Ds. Carina Kapteyn vertelde vorige zondag bij de
collecten dat wij t.g.v. ons huwelijksjubileum giften
hadden gevraagd voor de Nederlandse Cystic Fibrosis
Stichting (NCFS) die zich met kracht inzet voor mensen
met taaislijmziekte. Er werd ons gevraagd naar het
banknummer. Dat is: NL41 ABNA 0472 4598 56, t.n.v.
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting. Met de
omschrijving ‘Donatie i.v.m. 50-jarig huwelijk Ellen en
Jan Jonker, Zoetermeer’ kan de NCFS de donaties bij
elkaar tellen en het totaalbedrag publiceren. Flyers met
korte informatie over CF en de NCFS liggen in de hal.
Van harte aanbevolen!
Met hartelijke groet, Ellen en Jan Jonker

Beste leden van wijkgemeente “De Oase”.
Jarigen 80+ deze week
Morgen maandag 8 juli bereikt mw. A. v.d. BergHelderman, de hoge leeftijd van 90 jaar.
Dinsdag 9 juli bereikt mw. A.M. Visser-Tap, de hoge
leeftijd van 91 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.

Wijkkerkenraadsvergadering van 26 juni 2019
In de vergadering van de wijkkerkenraad van de POR,
waar 24 van de 33 kerkenraadsleden aanwezig waren,
zijn de volgende besluiten genomen, die van belang
zijn voor de gemeenschappen rondom de Pelgrimskerk,
de Oase en de Regenboog.
1. De wijkkerkenraad mandateert het moderamen om
in het kader van een “veilige gemeente”(beleid PKN)
voor de volgende wijkkerkenraadsvergadering op zoek
te gaan naar twee vertrouwenspersonen bij voorkeur
een man en een vrouw.
2. De wijkkerkenraad besluit om gesprekken over
mogelijk (mede)gebruik van de Pelgrimskerk door een
derde partij niet voort te zetten.
3. De wijkkerkenraad mandateert het moderamen om
Bram Schriever te benaderen voor een offerte als
externe adviseur voor de visie- en beleidsontwikkeling
voor de wijkgemeente POR. In de offerte moet duidelijk
zijn wat hij precies gaat doen en tegen welke kosten.
4. De keuze voor een naam voor de PORwijkgemeente wordt uitgesteld tot na de vaststelling van
het beleids/visie document
2020/2024
5. De sollicitatiecommissie voor de vacature voor een
kerkelijk werker wordt benoemd.
Mocht u vragen hebben aangaande de genomen
besluiten, dan kunt u contact opnemen met de scriba
van de wijkkerkenraad,
Els Alebregtse (scribavandepor@gmail.com)

Komt u ook pannenkoeken eten?
Vandaag de laatste keer om uw naam op de lijst te
schrijven.Mocht u zich toch bedenken in de loop van
deze week…loop dan gewoon binnen!
Zaterdag 13 juli om 17.00 uur in de Oase

Zomerdiensten POR
21 juli Oase
28 juli Pelgrimskerk
4 augustus Regenboog
11 augustus Oase
18 augustus Pelgrimskerk
25 augustus Regenboog
Alle diensten beginnen om 10.00 uur. Na afloop altijd
gelegenheid om elkaar verder te ontmoeten.

Kinderen tijdens de zomerdiensten in De Oase
Tijdens de zomerdiensten in De Oase op 21 juli en 11
augustus 2019 is er geen kindernevendienst. Wel
liggen er in de hal van de kerk kleur-en puzzelbordjes
met viltstiften en leuke tijdschriften klaar om zelf op je
plaats te kleuren of te lezen. Pak ze gerust en veel
plezier ermee! Wil je de bordjes aan het einde van de
dienst weer in de hal terug leggen? Je puzzelblad of
kleurplaat mag je natuurlijk mee naar huis nemen.

Na 41 jaar gaan we jullie verlaten. Toen we in 1978
vanuit Maastricht ( toen nog als geregistreerde
gereformeerden) in Meerzicht kwamen wonen, kerkten
we in het Wijkcentrum. Prachtige jaren, ook voor onze 2
zonen, die hebben genoten van de zomerkampen. We
waren redelijk betrokken: Margriet: bij crèche,
kindernevendienst, huiscatechese voor 13/14 jarigen
(geweldig!), leider van gespreksgroepen en later
pastoraal ouderling. Bram: 7 jaar namens de GK
secretaris van de Stichting Maatschappelijk Werk
Zoetermeer en 2 keer een termijn als voorzitter van de
Diaconie Algemene Zaken met de daarmee gepaarde
gaande vertegenwoordiging in diverse (hogere)
colleges. We zijn begin juni verhuisd naar een
appartement in Rokkeveen. Na rijp beraad hebben we
besloten ook kerkelijk over te stappen naar de
Regenboog (ook POR!). We zullen elkaar ongetwijfeld
nog wel eens zien bij gemeenschappelijke diensten of
activiteiten. Als jullie in de buurt zijn …. van harte
welkom:
Makoréhout
11
(tel.3516452).
Allen onze hartelijke dank voor de goede jaren in jullie
midden. A Dieu,
Bram en Margriet van Strijen. `

(Mee)rijden naar Regenboog en Pelgrimskerk.
Een aantal de zondagen in de zomer kerken we als
POR gezamenlijk in de Pelgrimskerk of in de
Regenboog. Als u vervoer wilt hebben OF als u
mensen met de auto mee wilt nemen naar onze
gastkerk dan hoor ik dat graag van u.
Met vriendelijke groet,
Gerard Kok, tel 3315685, j.g.kok@12move.nl
De datums zijn:
28-juli
Pelgrimskerk
4-augustus
Regenboog
18-augustus
Pelgrimskerk
25-augustus
Regenboog

