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Weekbericht

Predikant ds. Carina Kapteyn, tel. 3478533, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com

zondag 14 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
Koster
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

aanvang 10.00 uur
ds. Carina Kapteyn
Coby Velzen
Grietje Cusell en Trudy Kamminga
Arie Vooijs
Coby Velzen
Handelingen 3 : 11-26
groep 1 t/m 8: o.l.v. Gerda Vooijs
Els Rijksen en Ilona v.d. Zwan
Jannie Lukaart en Roelie Leideman
Peter v.d. Broek
Jennifer van Werkhoven
Riet Haye
Ellen Jonker en Adri de Mos
1. Diaconie
2. Wijkwerk van De Oase
groen
4e zondag van de zomer

Liederen voor de dienst
Lied 939 : 1 en 3
Orgelbijdrage

Psalm 20 : 1 en 2
Lied 317
Lied 353
Lied 803 : 1,2,3 en 6
Hemelhoog 703
Lied 366
Lied 827
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.

Bloemengroeten

Kinderen tijdens de zomerdiensten in De Oase

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar het
echtpaar Bruin-Vrolijk, zij waren op 8 juli 55 jaar
getrouwd en naar mw. A. v.d. Berg-Helderman, zij
bereikte op 8 juli de hoge leeftijd van 90 jaar.

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.

Meer zicht op elkaar
Op moment van schrijven is het overlijden van Nora
Keus nabij. Wij bidden voor haar en de mensen om
haar heen.
Vanwege een behandeling ben ik, Carina, vanaf 18 juli,
beperkt aan het werk. Deze werk-tijd zal ik voornamelijk
invullen met studietijd. De behandeling noodzaakt me
om rust te houden en niet te veel te bewegen. De
collega’s springen bij daar waar noodzakelijk is.
Voor pastorale zaken kunt u terecht bij Marga Schipper,
tel. 079-3613403/06-47594269. Zij is ook aanspreekpunt tijdens mijn vakantie vanaf 31 juli tot en met 25
augustus.

Lunchen in de zomer
U bent welkom: elke dinsdag en donderdag van 11.3013.30 uur in De Oase. Voor thee/koffie wordt gezorgd.
Neemt u zelf wat lekkers te eten mee?

Opbrengst collecten vorige week zondag
1e collecte Diaconie
2e collecte Wijkwerk van De Oase

€ 130,35
€ 114,45

Jarigen 80+ deze week
Morgen maandag 15 juli mw. J.T. Saathof, zij wordt 88
jaar.
Op dinsdag 16 juli dhr. M. Coenraad, hij wordt 82 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.

Zomerdiensten POR
21 juli Oase
28 juli Pelgrimskerk
4 augustus Regenboog
11 augustus De Oase
18 augustus Pelgrimskerk
25 augustus Regenboog
Alle diensten beginnen om 10.00 uur. Na afloop altijd
gelegenheid om elkaar verder te ontmoeten.
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.
Gerard Kok, tel 3315685, j.g.kok@12move.nl

Boekentafel
Het afgelopen seizoen heeft de boekentafel € 113,20
opgebracht door de korting, die wij kregen als wederverkoper. Dank aan alle kopers van de boeken. Echter,
de belangstelling voor de boekentafel in de kerk is het
laatste half jaar erg weinig geweest. We hebben daarom besloten te stoppen met de boekentafel in de kerk.
Wel hebben trouwe klanten ons regelmatig benaderd
om boeken te bestellen, dat willen wij wel blijven verzorgen. Bel ons dan even.
Veel leesplezier tijdens de vakantie.
Mary Lemmers, 3514710
Trudy Kamminga, 3214076

Gemeenschapshuis op 7 juli

Actie Vakantie-tas - Een pracht actie!

Zondagmorgen 7 juli kwamen ca. 50 gemeenteleden na
de dienst bij elkaar. Pastoraat en inrichting/verbouw
Oase waren de twee hoofdonderwerpen van dit eerste
gemeenschapshuis. We willen als Oase gemeenschap
twee maal per jaar in zo'n gemeenschapshuis bij elkaar
komen om te praten over wijkeigen zaken.
Carina benoemde in het pastoraat de zaken, die goed
liepen en de zaken, die vernieuwing kunnen gebruiken.
Ze introduceerde de nieuwe functie van "pastoraal receptionist". Deze functie is nog vacant. Heeft u interesse, neemt u dan vooral contact op met Carina.
De werkgroep eredienst is samen met een aantal gemeenteleden, waaronder Peter Schoonen, Jan Jonker
en Taco Slagter, aan het onderzoeken hoe we De Oase
een grote opknapbeurt kunnen geven. Een en ander
hangt samen met onze visie op kerk-zijn. In ieder geval
zullen in of vlak na de zomer de basisvoorzieningen
van de geluidsinstallatie vervangen worden.
Mocht u hierover vragen en/of opmerkingen hebben,
dan kunt u dat aangeven bij de voorzitter van de werkgroep eredienst Coby Velzen,
e-mail: cobyvelzen@hotmail.com.
De presentatie en het verslag van deze bijeenkomst
kunt u bij de scriba, Els Alebregtse opvragen
e-mail: scribavandepor@gmail.com.
Tevens kunt u haar mailen als u onderwerpen heeft
voor een volgend gemeenschapshuis in het najaar.

Wat heeft u als gemeenteleden ons als diaconie verrast! Zoveel mooie cadeautjes en zoveel geld. Afgelopen woensdagmiddag hebben wij met 15 mensen
voor 90 kinderen de cadeautjes ingepakt en vrijdag de
tassen gevuld. Prachtig, zoals dat eruit zag. Komende
week worden de tassen rondgebracht. Er zijn foto’s
gemaakt. Deze zullen op de Website komen. Als u
daarop niet wilt wachten, vraagt dan Grietje om alvast
de foto’s te bekijken.

Klaverviermaaltijd 30 juli
De netto opbrengst van de klaverviermaaltijd van 25 juni was
€ 179,25.
Dinsdag 30 juli serveert de werkgroep ZWO een heerlijk driegangenmenu. Kom eten en steun de
vier diaconale doelen.
Schrijf u in op de intekenlijst in de hal of bel Ria van
Dam, tel. 3515107.

Meditatieve zomerwandelingen
Ook deze zomer gaan we op vier woensdagmorgens
wandelen in de Balij. We wandelen in groepjes van
twee of drie personen en ieder kiest zijn of haar eigen
tempo.
Deze keer is het thema: ‘Ieder mens is een belofte’.
We beginnen te lopen in stilte en worden ons bewust
van wat er is: het ruisen van de wind, de zon door de
bomen, het gekwaak van kikkers en eenden, het fluiten
van de vogels, de bloeiende bloemen. We maken zo
ruimte in onszelf voor wat er tot ons komt. Vervolgens
gaan we de tekst overdenken die we hebben meegekregen. Wat zegt deze ons, wat spreekt ons aan of
juist niet. Juist in de kleine groep is er een sfeer van
vertrouwen om gevoelens en gedachten te delen.
Na de wandeling ontmoeten we elkaar bij een kop
koffie of thee op het terras van de kinderboerderij en
praten we na over de wandeling.
Data: woensdagen 24 en 31 juli, 7 en 14 augustus
Plaats: de ingang van het speelbos even voorbij de kinderboerderij aan het Kurkhout in Rokkeveen.
Tijd: 10.30 uur
Kosten: koffie/thee bij de kinderboerderij.

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

