Nieuwsbrief zondag 31 juli 2022
______________________________________________________________

Zondag 9.30 uur:
Voorganger: ds. E. van den Ham, Zoetermeer
Bijbellezing: 2 Koningen 5: 1-14
Thema: Bitter of beter?
Kinderkerk: groep 1-3
Zondag 17.00 uur:
Voorganger: ds. G.H. Koppelman, Nunspeet
Bijbellezing: Handelingen 14: 5-18
Tekst: Handelingen 14: 10
Perronmeeting? Zie onder kopje Perron.
Collectedoelen? Zie Givt-bericht onderaan.
_____________________________________________________________
Bij de diensten
Zondagmorgen gaat onze oud-wijkpredikant én gemeentelid ds. Evert van den Ham voor.
Op vele fronten nog actief in de kerk en fijn dat hij zondagmorgen weer bij ons op de
kansel staat. We lezen in 2 Koningen 5 over Naäman, de melaatse bevelhebber van de
Syrische koning. Thema: bitter of beter?
In de middagdienst een gastpredikant. Ds. Koppelman uit Nunspeet is bereid gevonden de
laatste zomerdienst die nog openstond voor te gaan. Ds. Koppelman heeft onder meer
gestaan in Kampen en Wapenveld. Na zijn emeritaat is hij in Nunspeet gaan wonen. Ook
dit wordt een bijzondere dienst met broodmaaltijd voor de ouderen na afloop.
Gezegende zondag en diensten toegewenst!
Marten Heikoop, scriba
Broodmaaltijd senioren zondagmiddag 31 juli
Zondag na de middagdienst dus rond 18:30 uur is er een broodmaaltijd met de senioren
van de Oosterkerk. Er hebben zich al velen aangemeld.
Heeft u nog vragen hierover, laat het weten aan 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 zondag!
Fred Cammeraat en Marja en Andre Pelle
Gebedskring
Woensdag 3 augustus is er gebedskring in de Oosterkerk. Tijd: 19.00 uur – 19.55 uur.
We bidden voor de gemeente, de kerk en de wereld. De specifieke gebedspunten staan

op de website. Leiding: Martine Fortuijn. U bent van harte welkom om mee te bidden!
Piet van Daalen en Jeanette Rodenburg

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
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
In verband met vakantie zijn de collecteopbrengsten weer te lezen vanaf 19 augustus.
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 - Heb je vijanden lief
Het is altijd weer fijn en vertrouwd wanneer een 'oude bekende' de meditatie verzorgt in
de Perronmeeting.
Deze zondag zal Arte Havenaar weer bij ons in de meeting zijn.Het thema dat Arte
gekozen heeft - "heb je vijanden lief" - is in deze tijd best een moeilijk onderwerp.
Als we alleen al denken aan de oorlog in Oekraïne, maar ook de spanningen die we
meemaken in Nederland is het gekozen thema ook best een ingewikkeld thema. Toch is
daar de opdracht van Jezus om je vijanden lief te hebben. Aan de hand van het Bijbelboek
Jona, zal Arte met ons nadenken over het thema.
De deur staat vanaf 11.00 uur weer open en de meeting begint zoals gewoonlijk om 11.15
uur.
Een ieder van harte welkom!!
Timo en Margret
Fijn dat Timo en Margret weer terug zijn van hun vakantie.
Op 1 augustus hoopt Timo weer aan de slag te gaan.
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!

