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34e jaargang – nr.31 Predikant ds.Carina Kapteyn, tel. 3478533, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com zondag 1 september 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
Bijzonderheden
Voorganger
Dienstdoend ouderling
Dienstdoend diakenen
Organist
Lector
Lezingen
Kindernevendienst
Kosters
Beamerpresentatie
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

aanvang 10.00 uur
Maaltijd van de Heer
ds. Dick Sonneveld
Els Alebregtse
Grietje Cusell en Wout van Goeverden
Arend van der Toorn
Gerard Kok
Genesis 32 : 23-32 en Lukas 4 : 14-19
groep 1 t/m 8: o.l.v. Trudy Sneller
Taco Slagter en Micha van Velzen
Micha van Velzen
Els en Dick den Duijn
1.ZoBeRo
2. Wijkwerk van De Oase
groen
11e zondag van de zomer

Liturgie A
Liederen voor de dienst

Psalm 113 : 1 en 2
Orgelbijdrage

Psalm 139 : 1, 2 en 3
Lied 686
Lied: Kom in mij
Lied 221
Hemelhoog 705
Lied 388
Lied 416

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

Bloemengroeten
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar
mw. G.A. van Dijk-van Tol, ter bemoediging en naar het
echtpaar Jonker-Quint, zij zijn morgen 2 september 50
jaar getrouwd.
Deze week zijn er ook bloemen voor ds. Carina
Kapteijn. We zijn blij dat ze na de vakantie weer aan
het werk kan gaan en wensen haar sterkte bij haar
verdere herstel. Ook feliciteren we haar en haar man
Nils van harte met hun 20-jarig huwelijksjubileum
afgelopen maandag. Omdat ze dat heugelijke feit dit
weekeinde vieren, staan de bloemen nog niet in de
kerk, maar zullen ze later deze week bij haar bezorgd
worden.

1ste collecte Voor Roemenië
De stichting ZoBeRo is op 7 oktober 1993 te
Zoetermeer opgericht. De naam ZoBeRo is afgeleid
van de beginletters van Zoetermeer, Benthuizen en
Roemenië. Doelstelling: Stichting Zobero zamelt geld
en goederen in voor de bevolking die onder de
armoedegrens leeft. Maar ook voor (kinder)ziekenhuizen, scholen, weeshuizen, gehandicapten en
ouderenverzorgingshuizen. Eind september gaat het
jaarlijks transport van vijf vrachtwagencombinaties met
hulpgoederen vanuit Benthuizen naar Roemenië, die
daar worden overhandigd aan onze contacten in
Bacau, Savinesti en Suceava. Zij zorgen voor de
verspreiding van de hulpgoederen en leggen
verantwoording af aan de stichting ZoBeRo. Ons geld
ondersteunt de onkosten voor de diesel die voor het
transport nodig is.
Namens de diaconie Grietje Cusell

Jarigen 80+ deze week
Morgen maandag 2 september dhr. H. Noordhoek, , hij
wordt 85 jaar
Donderdag 5 september dhr. A.M. Boks, hij wordt 87
jaar
Zondag 8 september mw. G.C.A. Mons, zij wordt 80
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.

Opbrengst collecten 11 augustus
1e collecte project POR Diaconi
2e collecte Wijkwerk van De Oase

€ 309,77
€ 175,55

Alarm
Sinds vele jaren is Arjan van der Zwan contactpersoon
voor het alarm. Wanneer er een storing in het
alarmsysteem is, een vals alarm of een echt alarm, dan
wordt hij gebeld, ook in de vakanties. Dat is geen
wenselijke situatie. We zijn dus dringend op zoek naar
een man/vrouw, die als tweede contactpersoon gebeld
kan worden, wanneer Arjan niet beschikbaar is. U kunt
zich hiervoor bij mij opgeven.
Els Alebregtse, scribavandepor@gmail.com

Dank
Hartelijk dank voor al het meeleven i.v.m. mijn knieoperatie: kaarten, bloemen, telefoontjes, bezoeken en
vooral de hulp voor Nelly en mij!
Ik maak flinke vorderingen met m’n nieuwe knie.
Tot ziens.
Joop Uitdenbogaard.

Samak: Samen Aktief
Dinsdag 3 september 14.00 uur komen wij bij elkaar in
de Oase.
Anneke Laarman.

Expositie sept 2019
Heleen de Lange
De muren van de voorhof zijn bekleed met kleurvolle
schilderijen van Heleen de Lange. Veel werk uitgevoerd
met palletmes op een zeer besliste manier. De stijl is
figuratief-abstract. De felle kleurenpracht heeft een
verfrissend effect op de wanden. Meer info is te vinden
op haar website.
Emmy van de Veer
Al vele jaren is Emmy met glas smelten bezig, haar
glas sieraden zijn een genot om naar te kijken en zullen
goed staan om de nek of aan de hand. Tevens maakt
ze ook composities van meerdere onderdelen een soort
panorama.

11 september start een Jobgroup
Heb je je baan verloren of zit je niet op je plek? En vind
je het fijn als iemand met je meedenkt? Met
JobHulpMaatje kom je verder!
In een Jobgroup ga je samen met andere
werkzoekenden in zeven praktische bijeenkomsten
doelgericht aan de slag. Ook individuele begeleiding is
mogelijk.
Meld je aan! E-mail info@jhm-zoetermeer.nl Telefoon
06 4157 2157 Website jhm-zoetermeer.nl. Elke
donderdag in het Forum (bibliotheek) van 14:00 tot
19:00 uur. JobHulpMaatje: SAMEN WERKT HET!

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

