Nieuwsbrief zondag 24 juli 2022
______________________________________________________________

Zondag 9.30 uur:
Voorganger: ds. G.J. Mantel, Woudenberg
Bijbellezing: Jona 3 en 4
Tekst: Jona 4: 8
Kinderkerk: groep 1-3
Zondag 17.00 uur:
Voorganger: ds. A. Hamstra, Bergen op Zoom
Bijbellezing: Handelingen 5: 12-42
Perronmeeting? Zie onder kopje Perron.
Collectedoelen? Zie Givt-bericht onderaan.
_____________________________________________________________
Bij de diensten
De komende weken staan 'gastpredikanten' op het rooster. Gastpredikanten tussen
aanhalingstekens want verschillende sprekers zijn meer dan een 'gast' in ons midden.
Deze zondag twee predikanten met gedeeld (ver) verleden met onze gemeente. In de ochtend
ontmoeten we ds. Mantel uit Woudenberg. Ds. Mantel ontving circa 25 jaar geleden een beroep uit
onze gemeente toen wij nog samenkwamen in de Ichthuskerk. Voor een deel van onze gemeente
betreft het zondagmorgen daarom een weerzien met deze predikant. In de preek zal het gaan over
de bekering van Ninevé en wat Jona daarvan vindt.
's Middags gaat ds. Auke Hamstra voor. Ds. Hamstra liep stage in de Ichthuskerk tijdens zijn
opleiding als predikant al ligt ook dat alweer ver achter ons. Met ds. Hamstra volgen we de
apostelen en de eerste christelijke gemeente in Handelingen 5. Als we dit hoofdstuk lezen,
begrijpen we dat het boek Handelingen (der apostelen) ook wel het boek Handelingen van de
Heilige Geest wordt genoemd.
Zien wij die handelingen van de Geest ook in onze gemeente?
Gezegende diensten toegewent in de Oosterkerk of op het vakantieadres!
Broodmaaltijd senioren zondagmiddag 31 juli
Op zondag 31 juli willen we na de middagdienst, dus rond 18:30 uur, graag een broodmaaltijd
houden met de senioren van de Oosterkerk.
Voor deze broodmaaltijd worden alle 70-plussers van de Oosterkerk van harte uitgenodigd.
Wilt u zich s.v.p. vooraf aanmelden zodat we op uw komst kunnen rekenen. Heeft u vervoer nodig:
laat het ons ook weten. Dat wordt dan geregeld.
Aanmelden kan via de telefoon bij Marja 0639859311 of Andre 0630677889 (bij voorkeur in de
avonduren), mail (marjapelle@hotmail.com) of spreek ons aan in de kerk.
Met een hartelijke groet en graag tot ziens!
Fred Cammeraat en Marja en Andre Pelle

Dit wil je niet missen! Met heel veel gezelligheid en super leuke activiteiten. Zoals leuke
uitdagende sporten, lekkere maaltijden en mooie Bijbelstudies.
We gaan een nachtje kamperen!
Groep 5 t/m 8: Van vrijdag 26 op zaterdag 27 augustus. Vrijdag om 16:30 uur verzamelen en
zaterdag om 12:00 uur is het afgelopen.
12-16 jaar en 16+: Van zaterdag 27 op zondag 28 augustus. Zaterdag om 12:00 uur verzamelen
en zondag om 11:30 uur is het afgelopen.
(16+heeft een apart programma)
Locatie: Achterpad Zoetermeer
Prijs: groep 5 t/m 8 €15 p.p., 12 t/m 16+ €25 p.p.
Meld je aan via deze link: https://forms.gle/Vfm3Gd5Fg4uAxuUJA
Save the date: 23, 24 en 25 september is het Startweekend!
Thema is: 'Aan tafel!'

Vrijdagavond 23 sept: voor 18+ een
leuke avond met spreker, muziek en veel gezelligheid.
Zaterdagmiddag: superleuk kinderprogramma en activiteiten voor 50+.
Zaterdagavond: maaltijd voor iedereen, passend bij het thema natuurlijk en daarna een gave
activiteit voor 12-17.
Zondagochtend: lekker ontbijtje met daarna een gezamenlijke dienst en koffie/thee met wat lekkers
erna.
Meer informatie hierover komt na de zomervakantie. Nu al enthousiast om mee te helpen? Neem
contact op met Sam Dijs, Elly Boer, Janneke van den Akker, Jelte Velzen of Annemieke de Hoop
Kleding verzamelen: doet u mee?
Helaas hebben we nog niet zoveel kleding binnen gekregen voor de kinderkledingbeurs. Het zal
vast aan de vakantie liggen en misschien geen puf en zin om alles uit te zoeken, dat begrijpen we!
Toch hopen we dat u nog wat voor ons heeft en dat u dat dan mee kan nemen naar de kerk, zodat
wij aan de slag kunnen met uitzoeken! Zo hopen we het een beetje te verdelen, zodat we niet alles
op het laatst hoeven te doen. De beurs is namelijk al vrij snel na de vakantie, op zaterdag 3
september.
Alvast bedankt!
Groet van het kinderkledingbeurs team
Opbrengst collecten
De collecteopbrengsten van zondag 17 juli:

1. Diaconie €330,85 - 2. Oosterkerk €331,45 - 3. St. Kimon €247,30.
In verband met vakantie zijn de collecteopbrengsten weer te lezen vanaf 19 augustus.
Hartelijk dank, uw diakenen

Hebt u vragen over het gebruik van
de app? Laat het ons weten via webmasteroosterkerk@gmail.com.
René Bos en Jeroen Verhulst

Perronmeeting
Zondag gaat het over twee mensen, twee levens, twee verschillende werelden. De één is veel
beter dan de ander, denkt hij.
Ze komen wel samen op één plek om te bidden, de tempel. De ene vooraan en de ander heeft
zichzelf een beetje weggemoffeld.
Vooraanstaand vindt de één zichzelf, de ander doet er niet toe!
Jezus vertelt een gelijkenis over twee mensen die in de tempel gaan bidden. De één is druk met
zijn religie, het willen voldoen voor God, de andere is druk met zijn relatie met God. We stellen ons
zondagmorgen de vraag wat het verschil is tussen religie en relatie. Bij wie voel jij je meer of
minder thuis?
Twee totaal verschillende zaken die met geloven en God te maken hebben. En als jij ook met God
bezig bent, dan kan het ook voor jou superbelangrijk zijn.
We lezen deze zondagochtend in het Nieuwe Testament van de Bijbel en wel Lukas 18:9-14.
De deur staat vanaf 11.00 uur weer open en de meeting begint zoals gewoonlijk om 11.15 uur.
Een ieder van harte welkom!!
Vakantieperiode Timo en Margret
Timo en Margeret rusten uit van een intensief jaar. Per 1 augustus hoopt Timo weer aan de slag te
gaan. Mocht je iemand nodig hebben?
Mail naar Baukje Walet: baukjewalet@gmail.com.
Bij geen gehoor kunt u ook Marten Heikoop mailen: scribawijk4@gmail.com.
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!

