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In de Genesareth, aanvang 10.30 uur
ds. Carina Kapteyn en mevr. Ella Feijen
Els Alebregtse
Wout van Goeverden
Gerard Baak
Wim de Rooij
groen
2e zondag na epifanie

Welkom in de Genesarethkerk

Vandaag zijn we te gast in de Genesarethkerk. U leest
in dit weekbericht wie onze voorgangers zijn, wie vanuit
de Oase medewerking verlenen en enkele korte
mededelingen.Namens de redactie van het weekbericht
wensen we u een goede zondag.

Jarigen 80+ deze week

Op 23 januari is dhr. J. Uitdenbogaard , Opsterland 20,
jarig. Hij wordt 85 jaar. Wij wensen u van harte een
gezegende verjaardag toe.

Geluidsinstallatie Oase – wat nog moet komen

Met de nieuwe versterkers, al 2 nieuwe luidsprekers in
de kerkzaal en nieuwe speakers in de Voorhof, zijn de
voorzieningen voor het geluid in de Oase sterk
verbeterd. Dat geldt ook voor het geluid via Internet.
Zodra de volledige set van 4 speakers aan het plafond in
de kerkzaal kan worden bevestigd, is de vernieuwing van
de geluidsinstallatie bijna gerealiseerd.
Maar in dat woordje ‘bijna’ zit de angel. Zoals veel
gebruikers van een gehoorapparaat de afgelopen tijd
hebben gemerkt en doorgegeven, is de ringleiding nog
steeds een zorgpunt. Afgelopen week hebben we met
het bedrijf Presentation Partner nieuwe acties
afgesproken om dat probleem op te lossen. Kort gezegd
gaat het om technisch onderzoek, reparatie of zo nodig
vervanging van de ringleidingversterker. Ik hoop dat u en
wij daarvan spoedig de resultaten zullen ervaren.
Jan Jonker (tel. 079-3517602,
e-mail: jkjonker@gmail.com)

Actie Kerkbalans 2020

zondag 19 januari 2020

Afgelopen zaterdag is in de Nicolaaskerk,
gezamenlijk voor Protestanten en
Katholieken in Zoetermeer, het startsein
gegeven voor de actie Kerkbalans 2020.
De komende dagen gaan vele vrijwilligers
voor de actie Kerkbalans op pad. Voor
onze gemeenschap de Oase zijn dit 35 vrijwilligers.Al
onze gemeentekleden ontvangen deze week een
uitnodiging (via een brief of digitaal) met het verzoek om
bij te dragen.

Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet
zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de
financiële basis voor onze wijkgemeenten. We hopen
dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw
bijdrage kan ‘De Oase’ kerk zijn ,een plaats van
samenkomst en viering en haar belangrijke taak blijven
vervullen .
Hartelijk groet, Henk van Woerden, wijkcoördinator De
Oase.

Opbrengst collecten 12 januari

1e collecte KIA Noodhulp
2e collecte Wijkwerk

€ 271,10
€ 209,00

Klaverviermaaltijd 28 januari

Dinsdag 28 januari serveert de werkgroep ZWO een
heerlijk driegangenmenu. Ds. v.d. de Ham is onze gast
en spreker. Aan de hand van beeldmateriaal vertelt hij
over de ontwikkelingen van de projecten van SCHiK.
We ondersteunen vier projecten te weten 1) wees- en
kindertehuizen in Thailand door Merci International; 2)
het Ethiopië project van KIA; 3) studiekosten voor
jongeren in Oost-Kenia via SCHiK, 4)het kinderhuis
Peduli Anak in Lombok via RK-kerk. We vertellen over
de ontwikkelingen bij de projecten en doen voorbeden.
Tijd 18.00-19.30 uur, kosten € 6,00-8,50. Bel voor
reservering Ria van Dam, tel. 3515107.

Meditatie 21 januari

Op dinsdag 21 januari a.s. is er weer meditatie in de
Pelgrimskerk. Zoals altijd is er eerst een korte
ontspanningsoefening. Daarna kijken we naar twee
reproducties van schilderijen van Vincent van Gogh. Het
is bijzonder wat er bij je op kan komen als je langer in
stilte naar een schilderij kijkt. Na de meditatie is er
gelegenheid om hier iets over te vertellen als je dat wilt.
Het richtbedrag voor de meditatie is met ingang van dit
jaar 5 euro per keer. We beginnen om 13.30 uur. Plaats:
de bovenruimte van de Pelgrimskerk (zij ingang). De
meditatie duurt tot ongeveer 15.00 uur. Na afloop is er
thee en gelegenheid om na te praten.
Marga
Boven
en
Joke
den
Hertog
( f2hjfdenhert@hetnet.nl )

De spiritualiteit van Leonard Cohen

Net als in 2019 houden we dit jaar weer een bijeenkomst
rondom de spiritualiteit van Leonard Cohen. Want ook
na zijn dood blijft Leonard Cohen (1934-2016), de
Canadese singer-songwriter, erg populair. Maar ook
heeft hij iets mysterieus. Nog steeds. De invalshoek van
deze lezing, waarbij we ook geluidsfragmenten ten
gehore zullen brengen is de spiritualiteit, die opklinkt in
zijn songs.
Datum: 23 januari 2020
Plaats: Pelgrimskerk, 1e Stationsstraat 86 Zoetermeer
Tijd: 20.00 uur
Kosten: € 5.00. Incl. koffie/thee en teksten
Info en opgave:Hans van der Bilt, 3612022,
hlvdbilt@ziggo.nl

Agenda Oase
Di. 21 jan.
Do. 23 jan.
Vrij. 24 jan.

10.30 uur
11.30 uur
11.30 uur
19.30 uur
19.00 uur
19.00 uur

Bijbelgespreksgroep
Open Oase
Open Oase
Rondom de bron
Tienertent
MOK-tijd

Dank aan de stemmers voor JobHulpMaatje

We hebben een prachtige race gelopen in de stemming
voor het Appeltje van Oranje. Dank aan diegenen die
op JobHulpMaatje hebben gestemd; thuis of vorige week
in de kerk. We hebben als vijfde uit de stem-actie met
het publiek 9 punten (van de 10) en gaan over naar de
volgende ronde waar we door een vakjury worden
beoordeeld op een pitch. We hebben dus nog een paar
stappen te zetten. Deze campagne heeft ons nu al heel
veel moois opgeleverd. Dank voor uw steun!. Als de
einduitslag er is, hoort u weer van ons.

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

