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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.

Kerkdienst
Voorganger
Dienstdoend ouderling
Dienstdoend diakenen
Organist
Lector
Lezingen
Crèche
Bloemenschikken
Kosters
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

Aanvang 10.00 uur
Ds. Dick Sonneveld
Jaap van den Berg
Joan van Krimpen en Petra Roosma
Arie Vooijs
Suzanne Granneman
Genesis 12:1-9 en Jesaja 43: 18-21
Ilse en Emi Gerritsma
Marja van Andel en Eggie Stauttener
Cor Meijer en Marius Sneller
Marius Sneller
Barbara van Mill
Els en John Rijksen
1. Stichting de Pelgrim
2. Wijkwerk van De Oase
Groen
5e Zondag van de zomer

Liederen voor de dienst
Lied 993 : 1, 4. 6 en 7
Orgelbijdrage
Taizé 67
Taizé: Halleluja
Taizé 139
Lied 809
Pelgrimsbundel 28
Hemelhoog 691
Lied 416

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

Bloemengroeten

1ste Collecte, stichting de Pelgrim

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar
dhr. G.K.H. Stauttener, Jagersbos 67, 2716 JD, en naar
dhr. J. Uitenbogaard, Opsterland 20, 2716 AN, beiden
kwamen uit het ziekenhuis.

De Pelgrim is een plaats voor ontmoeting, bezinning en
zingeving voor iedereen. Een plaats waar je welkom
bent, waar je vragen een plaats krijgen en waarin je
(opnieuw) geïnspireerd kunt worden. De Pelgrim is er
voor alle mensen die zich bezig houden met thema’s
rondom zingeving. Wij stellen een breed programma
samen waarin ieder iets zal vinden dat aanspreekt. Zo
organiseren we o.a. inspirerende lezingen,
filmavonden, workshops, cursussen en
(pelgrims)reizen. De Pelgrim is christelijk oecumenisch
van opzet, dit betekent dat we opereren vanuit de volle
breedte van de kerken. We willen er voor iedereen zijn
die zich bezig houdt met levensvragen. Je bent
welkom!
1ste Collecte van harte aanbevolen. De Diaconie

Jarigen 80+ deze week
Morgen maandag 22 juli mw. S.T. Mast-Korzaan, Johan
W. Frisostraat 29, 2713 CA, zij wordt 81 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.

Overlijden
Uit een melding in de kerkelijke ledenregistratie
vernamen wij dat ons gemeentelid mevrouw M.N. (Rita)
de Labije is overleden op 30 juni 2019. Zij is 77 jaar
geworden. Rita woonde aan de Lester Youngrode.
Enkele jaren terug deed zij nog mee met het
koffieschenken op zondag in de Oase. Wij wensen de
familie van mevr. De Labije en allen die haar zullen
missen de troostende nabijheid van God en mensen.

Vervoer
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.
Vriendelijke groet,
Gerard Kok, T: 331 56 85, E: j.g.kok@12move.nl
 28-jul Pelgrimskerk
 4-aug Regenboog
 18-aug Pelgrimskerk
 25-aug Regenboog

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.

Dank
Dank voor de bloemen en vele kaarten met
bemoedigende woorden.
Fijn om te voelen hoe iedereen met mij meeleeft in een
situatie die zo plotseling mijn leven veranderde.
Maar het gaat nu de goede kant op.
 Ria de Bruin
 Tuinpad 63
 2242 TB Wassenaar

Opbrengst collecten
1e collecte Diaconie
e
2 zending
3e collecte Wijkwerk van De Oase

€ 143,35
€ 247,91
€ 131,40

Klaverviermaaltijd dinsdag 30 juli
Dinsdag 30 juli 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. Tijd
18.00-19.30 uur, kosten € 6,00-8,50. Schrijf u in op de
formulieren in de hal of bel Ria van Dam, tel. 3515107.
Onlangs heeft onze penningmeester de jaaropbrengst
van € 2000,- overgemaakt naar onze “goede doelen”,
die hierboven zijn benoemd. Een mooi resultaat! De
goede gevers en eters daarvoor hartelijk
dank. (Werkgroep ZWO)

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.

Pelgrimskerk
Bericht van overlijden
Op 15 juli is in de vroege ochtend onverwachts
overleden Catharinus Kooij, hij is 84 jaar geworden. De
uitvaart heeft plaatsgevonden zaterdag 20 juli met een
plechtigheid in de aula van de Meerbloemhof.
We leven mee met zijn vrouw Lies en hun kinderen en
kleinkinderen.
Marga Schipper

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

