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34e jaargang - nr.32 Predikant ds. Carina Kapteyn, tel. 3478533, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com zondag 8 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
aanvang 10.00 uur
Liederen voor de dienst
Voorganger
ds. E. v.d. Wolf-Kox. Voorburg
Psalm 1 vers 1 en 2
Dienstdoend ouderling
Jaap v.d.Berg
Dienstdoend diakenen
Mary Lemmers en Petra Roosma
Orgelbijdrage
Organist
Arie Vooijs
Lector
Elsbeth van Beem
Psalm 23c
Lezingen
Galaten 5 : 13-26 uit Bijbel in Gewone Taal
Lied 303
Kindernevendienst
groep 1 t/m 8: o.l.v. Gerda Vooijs
Lied: 681 (4x)
Crèche
John en Els Rijksen
Lied 816
Bloemschikken
Roelie Leideman en Jannie Lukaart
Hemelhoog 503
Koster
Peter v.d. Broek
Lied 117d (3x)
Beamerpresentatie
Deborah de Korte
Lied 704
Uitdelen Weekbericht
Annie Huls
Koffiedienst
Eveline van Velzen en Inge Reinking
Collecten
1. KiA Zending ZWO 2. Wijkwerk van De Oase
Liturgische kleur
groen
Naam van de zondag
12e zondag van de zomer
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: In memoriam

Jarigen 80+ deze week

In de vroege morgen van 3 september is Jan Harmen
Scheffer overleden. Hij werd 87 jaar.
Op maandag 9 september is er om 13.30 uur een
dankdienst voor zijn leven in de Oase. Om 15.00 uur is
er een aulaplechtigheid voorafgaande aan zijn crematie.
Afscheid nemen van Jan kan vandaag, 8 september van
14.00-14.45 uur in uitvaartcentrum de Meerbloemhof.
Wij leven mee met Petra, Robert, Ruud, Carolien, hun
partners en kinderen. Ook met Trudy en andere
gemeenteleden die hem zeer zullen missen.

Woensdag 11 september mw. J. Boks-Poorter,
Korfwater 72. 1715 AC, zij wordt 85 jaar.
Vrijdag 13 september dhr. A.H.W. v.d. Water, Valenberg
44, 2716 LP, hij wordt 84 jaar en dhr. J. Mast, Johan W.
Frisostraat 29, 2713 CA, hij wordt ook 84 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.

Meer zicht op elkaar
Verschillende gemeenteleden hebben te maken met
ongemakken en pijnen. Soms is er een oplossing
mogelijk en soms moet er geleerd worden om te leven
met deze lichamelijke of geestelijke pijn. Dat valt niet
altijd mee. Wij wensen hen sterkte!
Ik (ds. Carina) wil u persoonlijk ook danken voor al het
meeleven in de afgelopen tijd. Helaas heeft de
behandeling nog niet het gewenste resultaat gehad.
Inmiddels staat er weer een nieuwe behandeling
gepland. Ondertussen ben ik gewoon aan het werk. Wel
zal ik af en toe op de rem moeten trappen of extra
rekening moeten houden met mijn beperkingen.

Bloemengroeten
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mw.
L.G.C. van Staalduinen-Treffers, Albrandswaard 219,
2716 DG en naar mw. G.E. Batenburg, Stadhoudersring
98, 2713 GE, voor beiden ter bemoediging.

Opbrengst collecten 1 september
1e collecte Zobero
2e collecte Wijkwerk van De Oase

€ 148,96
€ 107,00

Open-Oase: dinsdag, donderdag en vrijdag
Bent u het ook zo zat om altijd alleen te eten? Of kan de
groep om u heen u niet groot genoeg zijn? Heeft u zin in
een leuke ontmoeting met anderen? Of wilt u liever even
stil in de kerkzaal zitten? Wees dan welkom in de Oase!
Elke dinsdag en donderdag van 11.30-13.30 uur is de
kerk open. U kunt de hele tijd aanwezig zijn of even
komen binnenlopen. Neemt u wel uw eigen lunch mee?
Ds. Carina is regelmatig aanwezig, vooral op de dinsdag.
Vanaf 27 september bent u ook welkom op vrijdagavond
van 19.00-21.00 uur: tijd om elkaar anders te leren
kennen. Wie kan er goed tegen zijn verlies of juist wat
minder? Wie haalt de nieuwe high-score bij het sjoelen?
Er is tijd voor een spelletje of gesprek.
De tieners zijn het eerste uur in hun eigen ruimte welkom
voor een eigen programma.

Gemeentezondag: 15 september 2019 – 1
Volgende week zondag 15 september staat in het teken
van de start van het nieuwe seizoen. We vragen voor
deze keer om je mobiele telefoons mee te nemen. Graag
bij Coby Velzen, tel. 8881706, opgeven wie bereid is om
voor deze zondag cakes te bakken.

Gemeentezondag: 15 september 2019 - 2
“Hoe het kleine groots kan zijn”
Er zijn deze morgen twee diensten:
1. Om 10.00 uur in de Oase
We beginnen samen in de kerkzaal. Het zal een gewone
dienst zijn, waarbij er tijdens het overdenkingsmoment
keuzevrijheid is:
in de kerkzaal lunt u blijven zitten en via lectio
divina verdiepen we ons in de tekst
in de Voorhof: het instuderen van een lied o.l.v.
Liselet van Gent
in de hal/buiten: foto’s maken o.l.v. Gerda Vooijs
(neemt u een camera of telefoon mee?)
in de predikantskamer: voorbeden schrijven
bij de zij-ingang: creatief met een herdersmantel
o.l.v. Trudy Sneller
in de kindernevendienstruimte: geloofsgesprek
in de hal: individueel verwerkingsmateriaal
Met koffie en thee komt u daarna weer de kerkzaal in en
vervolgen we gezamenlijk de dienst. We sluiten de
morgen af in de kerkzaal met het drinken van koffie/thee
met wat lekkers.
2. Om 15.00 uur in de Pelgrimskerk
In deze POR-dienst zullen we afscheid nemen van onze
pastor Marga Schipper. Zij zal zelf voorgaan in deze
dienst. We hopen dat er ook vanuit de Oase vele
gemeenteleden zullen zijn om onze pastor uit te zwaaien
en te danken voor al haar werkzaamheden in de
afgelopen jaren.
Op zaterdag 14 september is er ook een feestavond in
de Regenboog voor alle POR-leden. We hopen u ook
daar te mogen ontmoeten. Zie ook het bericht hieronder.

Komend weekend 14/15 september - 3
Het POR startweekend op 14 en 15 september is ook
gewijd aan het afscheid van Marga Schipper- Boven.
Doet u ook mee? En geeft u Marga een blijvende
herinnering mee?
Vossenjacht
Na het grote succes van vorig jaar ook nu weer een
vossenjacht op zaterdagmiddag. We verzamelen om
14.30 uur bij de Balijhoeve (Kurkhout 1). Jong en oud zijn
van harte welkom.
Barbecuemaaltijd
Er is op zaterdag om 17.30 uur in De Regenboog een
barbecuemaaltijd. U en jullie, uit de Pelgrimskerk, de
Oase en De Regenboog, zijn allen uitgenodigd om
hieraan deel te nemen en daarna het feest met Marga te
vieren. Opgave voor de maaltijd kan tot uiterlijk zondag
8 september.
Via de mail: Deelnamemaaltijd@pwgderegenboog.nl of
op de inschrijflijsten in de POR-kerken. Voor de
onkosten van de maaltijd staat er op 14 september een
bus. Richtbedrag: € 5,- / € 7,50. Het eventuele overschot
is voor de wijkkassen. En neemt u ook wat contant geld
mee voor een drankje?
Feestavond en cadeausuggesties
Daarna is er een heuse feestavond die rond 19.30 uur
begint. Wij nodigen jullie uit om iets van je waardering
voor Marga te laten horen en zien. Daarnaast willen we
jullie vragen om allemaal “voetjes” mee te nemen.
Daarnaast vragen we om een gift te doen voor het

afscheidscadeau. Er zal een doos staan waar jullie je
giften kwijt kunnen. Nog fijner zou het zijn als jullie je
bijdrage voor een cadeau voor Marga overmaken op
NL80INGB0004353589 t.n.v. DAJ Sonneveld.
En verder vinden we het fijn als u/jullie een A4tje
inleveren met een mooi verhaal en een herinnering
aan Marga. Je mag het meenemen naar de feestavond.
Daar zal het verzameld worden in een prachtig album.
Daarnaast is er de mogelijkheid om het via de mail te
sturen aan Jan de Geus, jandegeus@xs4all.nl. Als u
mooie foto’s heeft van Marga, stuur ze dan digitaal op
naar Jan de Geus.
Wilt u op het feest iets doen, dan kunt u dat aangeven
op mailadres: daj.sonneveld@gmail.com.
Zondag 15 september
Om 10 uur zijn er startdiensten in de Oase en De
Regenboog.
Om 15 uur is in de Pelgrimskerk de afscheidsdienst van
Marga. Alle POR voorgangers en Matthé Vermeulen
verlenen medewerking. Questionmark, de cantorij van
de Oase en organist Frank van de Beld verzorgen de
muziek. Na de dienst is er een receptie in het Centrum,
waar vele bekende gezichten uit het verleden van Marga
Schipper zullen zijn.

De brief van Paulus aan de Galaten
Op dinsdagmorgen wordt o.l.v. Paul Pettinga een
verdieping aangeboden in de vorm van bijbelstudie en gesprek. U bent weer welkom vanaf 17 september om
10.30 uur in de Oase.

Samen praten over ons geloof
Op 19 september starten de wekelijkse gesprekken
rondom de gewone catechismus. Een gespreksgroep
die uitdaagt om met een open blik te kijken naar het
geloof van onze voorouders verwoord in de
Heidelbergse catechismus én om iets op het spoor te
komen van ons eigen geloof. We komen bij elkaar in de
Oase: Elke donderdag, 19.30-20.30 uur. U kunt elke
week aanschuiven, maar ook af en toe als dat beter
uitkomt. Te bespreken boek: Gewone catechismus.
Christelijk geloof in 100 vragen en antwoorden van T.
Plezier e.a., 2019. Te bestellen via Trudy Kamminga of
Mary Lemmers (een kleine 20 euro).

In de vredesweek 2019: Walk of Peace.
Zondag 22 september begint de
Vredesweek. ’s Morgens met de
oecumenische dienst om 10.30 uur in de
Oase. ’s Middags om 14.30 uur op het
Cadenzaplein met de Walk of Peace, met
optredens van het Bosnisch straattheater
“Keepers” en een korte speech van de dit
jaar door het ministerie van Buitenlandse
Zaken benoemde gezant voor vrijheid van religie en
levensovertuiging: Jos Douma. We sluiten de Walk of
Peace af in het nieuwe stadstheater De Voorde (entree
5,50 euro) met de benoeming van de Zoetermeerse
ambassadeur voor Vrede 2019/2020 en een bezoek aan
de tentoonstelling. Meer info over de Vredesweek: bij Els
Alebregtse (06 4976 0075 info@iloz.org), bij Flip Bakker
(06 2468 9649) of op vredesweekzoetermeer.nl.

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

