Nieuwsbrief zondag 10 juli 2022
______________________________________________________________

Zondag 9.30 uur:
Voorganger: ds. Pieter Baas
Bijbellezing: Handelingen 19: 23-40
Thema: #opschudding
Kinderkerk: groep 1-3
Zondag 17.00 uur: Hart4U
Voorganger: Gor Khatchikyan
Zie bericht in nieuwsbrief
Perronmeeting? Zie onder kopje Perron.
Collectedoelen? Zie Givt-bericht onderaan.
_____________________________________________________________
Bij de diensten
Zondagmorgen lezen we net als in de afgelopen weken verder uit het boek Handelingen. In
hoofdstuk 19 vers 23-40 vertelt Lukas hoe er in de wereldstad Efeze opschudding ontstond,
waarna de vlam behoorlijk in de pan sloeg. Als je het leest, lijkt het wel alsof je onze eigen
explosieve tijd vol ophef en protest erin weerspiegeld ziet!
’s Middags is er een Hart4U-dienst met dit keer niet zomaar een spreker: Gor Khatchikyan.
En voor wie iets heeft gemist: Gor was in de coronaperiode als arts op de spoedeisende hulp een
graag geziene gast in talksshows én Gor is uitgesproken christen. Na afloop kan nog iedereen nog
even blijven hangen rond een maaltijd.
Bidden jullie mee om gezegende diensten waarin de levende God door zijn Woord en Geest ons
hart en leven raakt en beïnvloedt?
Huwelijk
Vorige week stond er al een uitnodiging voor het huwelijk van Jonathan en Maaike in de weekbrief.
Graag breng ik dit heuglijke feit nogmaals onder jullie aandacht. Volgende week woensdag 13 juli
zullen Maaike Goudzwaard en Jonathan van Trigt elkaar het jawoord geven voor de burgerlijke
overheid in Alphen aan den Rijn.
Vrijdag 15 juli vindt de kerkelijke inzegening van hun huwelijk plaats in de Oosterkerk. De dienst ook live online te volgen - begint om 17.00 uur en zal door mij worden geleid. Als gemeente
wensen we jullie een heel feestelijke en onvergetelijke dag toe en veel liefde en geluk onder Gods
zegen!
Geboorte
Bij Christien en Corné Weerheim is op 4 juli een dochter geboren. Ze heet Jenny Johanna
Cornelia, de roepnaam is Yolanthe. Moeder, dochter, vader, broer Nathan, zus Marith en zus
Thamara maken het goed en zijn onze Vader dankbaar voor dit wonder. We feliciteren jullie als
gezin van harte met de geboorte van Yolanthe en we wensen jullie toe dat de genade en kennis
van Jezus Christus in het leven van Yolanthe zichtbaar zal zijn.

Belijdeniscatechisatie
Alvast een schot voor de boeg met het oog op de belijdeniscatechese die eind september weer
van start gaat. Komend seizoen zijn er twee trajecten. Een traject voor jongeren en
jongvolwassenen en daarnaast ook een traject voor hen die inmiddels al wat ouder zijn.
Het is de bedoeling om met beide groepen eens in de twee weken op maandagavond bij elkaar
komen van 20.00-21.30 uur. Ik wil je vragen of je de komende zomerperiode wilt benutten om na te
denken over het meedoen in een belijdenistraject. Als je al weet dat je mee gaat doen in een van
beide groepen ben je van harte welkom om je aan te melden. En heb je nog vragen, neem dan
even contact met me op via mail of app!
Vanaf de Berkelstroom
Afgelopen dinsdag had ik mijn eerste viering in verpleeg- en verzorgingshuis WZH, locatie
Oosterheem. Na afloop praatte ik nog wat na met een paar bezoekers. Een dame vertelde dat ze
vanuit haar kamer uitkijkt op de Oosterkerk en het zo bijzonder vindt dat er op zondag altijd zoveel
fietsen staan. Ook sprak ze haar verbazing uit over het feit dat er nog zoveel jonge mensen en
kinderen naar de kerk komen. Dat was in de kerk waar zij vandaan kwam wel anders. Ik wil er
maar mee zeggen: door de ogen van een ander zie je soms beter het bijzondere en
onvanzelfsprekende. Als je er middenin zit, went het gauw, maar dit is echt iets om in deze tijd
dankbaar voor te zijn!
Een hartelijke, meelevende groet van ons zessen!
Ds. Pieter

Werkjes (plankjes) voor kinderen van groep 4 en 5
Zoals jullie misschien al opgevallen is zijn we vanaf zondag 12 juni gestart met een werkje voor de
kinderen uit groep 4 en 5 op de zondagen dat zij geen kinderkerk hebben.
Dit werkje sluit aan bij waar de dominee over preekt. Het is zo gemaakt dat met behulp van
vragen, een woordzoeker, puzzel of andere creatieve verwerking de preek wat makkelijker te
volgen is voor deze groep kinderen en zij makkelijker kunnen luisteren en er meer van mee zullen
krijgen.
Nu hebben we gemerkt dat veel kinderen erg enthousiast zijn en dat ook de kinderen uit groep 3, 6
en 7 hier graag gebruik van willen maken.
Omdat het aansluit bij de preek en het bedoeld is om tijdens de preek te gebruiken is dit werkje
niet bedoeld voor de kinderen uit groep 3 omdat zij hun eigen kinderkerk hebben.
Voor de kinderen uit groep 6 en 7 die het fijn vinden om het te gebruiken: loop net voor de dienst

nog even naar de ontmoetingsruimte wellicht is er nog een werkje over, zodat jullie er ook mee aan
de slag kunnen.
Heel veel plezier met de werkjes en we hopen dat het jullie helpt om te luisteren en meer te
onthouden van de preek.
Hartelijke groet, Annemieke de Hoop en Annemarie Verhulst
Kinderkerk tijdens de zomervakantie
De vakantie is begonnen! Een tijd waarin veel van jullie en ook leiding op vakantie zal gaan. Maar
het is gelukkig gelukt om elke zondag kinderkerk aan groep 1-3 te kunnen geven in deze tijd.
Groep 4-5 heeft twee keer in plaats van drie keer kinderkerk tijdens de vakantieperiode en wel op
17 juli en 14 augustus. 31 juli zal er geen kinderkerk voor deze groep zijn. Wij wensen jullie een
hele gezellige en fijne vakantie tijd toe.
De leiding van de kinderkerk

Is het jullie niet ontgaan? Het Summer-event komt er weer aan!
Groep 5-8
Op vrijdag 26 augustus vanaf 16:30 uur hopen wij alle kinderen van groep 5 tot en met groep 8 te
ontmoeten op het terrein aan het Achterpad. We hebben sportieve activiteiten, eten gezellig met
elkaar, spelen een avondspel en sluiten de dag af bij het kampvuur. Als je het durft mag je ook een
nachtje blijven slapen want dat hoort er natuurlijk ook bij. We slapen dan gezellig met elkaar in een
grote tent!! Zaterdagmorgen staan we vroeg op en hebben we nog wat leuks op het programma
staan, je mag dan om 12:00 uur weer opgehaald worden.
12-16 en 16+
Op zaterdag 27 augustus hopen wij de jeugd met de leeftijd van 12-16 jaar en 16+ op het terrein
aan het Achterpad te verwelkomen om daar een middag/avond en nacht door te brengen, jullie
worden om 12:30 uur verwacht waarna we starten met een sportief, uitdagend en boeiend
programma!
Op Zondag 28 augustus willen we deze dagen afsluiten met een jongerendienst die rond 11:30 uur
afgelopen zal zijn.
Ben jij erbij? Schrijf je doormiddel van onderstaande link dan snel in! Vergeet niet om vrienden of
vriendinnen mee te nemen!!
https://forms.gle/Vfm3Gd5Fg4uAxuUJA
Heb je nog vragen? Spreek dan gerust je leiding, jeugd- diaken of ouderling aan!

Opbrengst collecten
De collecteopbrengsten van zondag 10 juli:
1. Herman Meijer Malawi €1780,80 - 2. Oosterkerk €355,85 - 3. HGJB €350,95.
Hartelijk dank, uw diakenen

Perronmeeting
Ook aan het begin van de vakantietijd hopen we elkaar zondag 10 juli weer te ontmoeten. Zondag
wordt de meditatie verzorgd door Bram Maarleveld.
Bram is 26 jaar en komt uit Bodegraven. Aan het eind van de zomer zal hij afgestudeerd zijn als
predikant en dominee worden in Numansdorp.
Bram zal in zijn meditatie spreken over het verhaal van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10
vers 25 tot 37.
Voor velen van ons misschien een bekend verhaal, waarbij Bram ons vraagt na te denken over
hoe wij naar andere mensen kijken.
- Hoe zien wij die ander?
- Als vrienden?
- Of familie?
- Of misschien toch allereerst als concurrent?
- Vertrouwen we elkaar, of houden we liever afstand?
Allemaal vragen waar we zondag met elkaar over nadenken en het Bijbelgedeelte als leidraad
nemen.
Zeker in deze vakantietijd, waar velen op vakantie buiten Zoetermeer zijn, is het fijn om als
thuisblijver elkaar in de meeting te ontmoeten.
De deur staat om 11.00 uur open en de meeting begint zoals gewoonlijk om 11.15 uur.
Een ieder van harte welkom!
Vakantieperiode Timo en Margret
Wij mogen gaan uitrusten van een druk en intensief jaar. Per 1 augustus is de bedoeling dat ik
weer aan de slag ga. Voor die tijd hopen met de tent naar Italië (Dolomieten) af te reizen. De
jongste zus van Margret past op ons huis. Mocht u iemand nodig hebben?
Mail naar Baukje Walet: baukjewalet@gmail.com.
Bij geen gehoor kunt u ook Marten Heikoop mailen: scribawijk4@gmail.com.
Met vriendelijke groet, Timo Hagendijk
Missionair Pionier & Jeugdwerker Perron Oosterheem - Oosterkerk
Doneren met Givt?
Deze zondag zijn er de onderstaande collectedoelen.
Kies de Oosterkerk in uw Givt-app of scan de onderstaande QR-code.

Welkom in de Oosterkerk of
kijk de dienst mee via YouTube!

