Nieuwsbrief Pinksteren: zondag 5 juni 2022
________________________________________________________________
1e Pinksterdag 9.30 uur:
Voorganger: ds. Pieter Baas
Bijbellezing: Handelingen 2: 1-13
Thema: Heilig vuur
Kinderkerk: groep 1-3 en 4-5
1e Pinksterdag 17.00 uur:
Voorganger: ds. C. Blenk, Den Haag
Bijbellezing: 1 Korinthe 12: 1-11 en 1 Korinthe 13: 1-3
Thema: De Heilige Geest: Zijn werk, Zijn gaven en Zijn vruchten
Perronmeeting? Zie onder kopje Perron.
Collectedoelen? Zie Givt-bericht onderaan.
________________________________________________________________
Bij de diensten
Na een weekje vakantie met Rachel staat ds. Pieter Baas zondagmorgen weer op de kansel van
de Oosterkerk. Er even tussenuit hebben we allemaal op zijn tijd nodig om nieuwe energie op te
doen. Nieuwe energie...daarvoor gaan we ook naar de kerk. Elke zondag en zeker met Pinksteren.
We vieren het Pinksterfeest: maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen (Hand 1: 8).
In de middagdienst een oud-gediende: ds. Blenk. Dat mogen we best zeggen 'oud-gediende'
omdat hij lang geleden onze gemeente diende in de wijk Meerzicht. Fijn om hem weer te
ontmoeten. We lezen over de gaven van de Geest: teveel om op te noemen. Wat een feest!
Gezegend Pinksterfeest toegewenst.
Marten Heikoop, scriba
Wijkkring Oosterheem/Moerkapelle 7-6
Op dinsdag 7 juni komt de wijkkring Oosterheem en Moerkapelle weer samen in de Oosterkerk.
Aanvang om 20.00 uur. Ook al ben je nog nooit geweest, voel je vrij om te komen en weet dat je
welkom bent! Want alle Oosterhemers en Moerkapellenaren zijn welkom!
We bespreken hoofdstuk 9 uit het boekje ‘De Hoop die in ons leeft’. Het bijbelgedeelte is uit 1
Petrus 3:13-18a.
Hartelijke groet, Marcel Neeleman
Uitnodiging Kring Benthuizen/Palenstein/Seghwaert 9-6
Op donderdag 9 juni komen we als wijkkring weer samen in de Oosterkerk. We starten om 19.30
uur in zaal 4 en behandelen hoofdstuk 5 van het boekje 'Zinvol Leven' van Stefan Paas & Siebrand
Wierda. Woon je in Benthuizen, Palenstein of Seghwaert en wil je meedoen je bent van harte
welkom.
Hartelijke groet, Martin Otten

Gebedsmoment 8-6
Woensdag 8 juni komen we DV weer samen van 19.00 tot 19.55 uur in de Oosterkerk. We bidden
voor 1. de kerkenraad 2. de vervolgde kerk 3. Hart4U-dienst van 12 juni en 4. de jongeren in de
gemeente. Vraagt u/jij gebed? Er staat een doos voor gebedsbriefjes in de hal van de kerk, mailen
naar de leiding kan ook.
Van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden in de Oosterkerk of thuis op welk tijdstip dan
ook. Leiding: Jeannette Rodenburg
Hartelijke groet, Piet van Daalen
Vrijwilligers gezocht voor Hart4U 12-6 & 11-7
We zouden graag bij de volgende Hart4U-diensten van 12 juni en 11 juli de dienst afsluiten met
een gezamenlijke maaltijd. Om dit voor elkaar te krijgen zijn we op zoek naar vrijwilligers die voor
deze Hart4U-diensten deze maaltijd willen voorbereiden. Kun jij ons helpen op 12-6 en/of 11-7?
Meld je aan via jan.riedijk@totalenergies.com of bel 0652303745. Voor deze Hart4U-diensten
staan de volgende sprekers op het programma:
-12 juni met Timo Hagendijk
-11 juli met Gor Khatchikyan
Groet, het Hart4U-team
Voorjaarsactie 2022
Deze week ontving u informatie over de Voorjaarsactie 2022. We hebben een relatief jonge
gemeente met veel kinderen en een prachtig kerkgebouw. We merken dat we door de groei van
het aantal kinderen en de verschillende activiteiten tegen de grenzen van het gebouw aanlopen.
Met een beperkte verbouwing kunnen we efficiënter gebruik maken van de vierkante meters.
Daarnaast onderzoeken we hoe we het gebouw kunnen 'verduurzamen'.
Met de opbrengst van de voorjaarsactie willen we deze wensen realiseren. Verder financieren we
met de voorjaarsactie onze jaarlijkse bijdrage aan de Solidariteitskas. Hiermee kan tijdelijke
financiële steun worden geboden aan gemeenten die dat nodig hebben. We vragen u en jou – als
dat mogelijk is – om een ruimhartige bijdrage te geven.
Banknr NL90 RABO 0373 7337 12 t.n.v. PGZ Voorjaarsactie.
Een hartelijke groet, Aart Hak, Kerkrentmeester van de Oosterkerk
0652346906 / aart@ifpholland.nl
Open Doors Nacht van Gebed: 17-18 juni
In de nacht van vrijdag 17 juni op zaterdag 18 juni is er weer de jaarlijkse Nacht van Gebed van
Open Doors. In de Oosterkerk komen Christenen uit Zoetermeer samen om stil te staan bij
de broeders en zusters die lijden onder vervolging en voor hen te bidden. Het programma start om
22.00 uur en loopt tot 6.00 uur in de ochtend. Aansluitend is er een ontbijt. Graag aanmelden voor
het ontbijt via p.j.van.daalen@casema.nl. Vanaf 4.00 uur in de ochtend doet de Hart4U-band mee!
Kijk ook even naar het filmpje van Open Doors: Nacht van Gebed
Een hartelijke groet, Piet van Dalen
Praiseconcert worship - Overwinnaar: zet 25-6 in agenda!
Op zaterdag 25 juni om 20:00 uur willen wij samen met jullie Gods naam groot maken onder het
thema 'Overwinnaar'. Wij hopen jullie allemaal te zien in de Oosterkerk. Kaartjes zijn te bestellen
via https://www.worshipzoetermeer.nl/concert/
Groetjes, Marilène van der Slik
Kerk in Zoetermeer
In het mei-juni-nummer van KiZ wordt aandacht besteed aan duidelijke taal. Pinksteren spreekt
“duidelijke taal” voor iedereen die het horen wil. De redactie is benieuwd naar jullie reactie op de
lezersvraag: Hoe bereiken we elkaar?
Stuur kort je reactie ( maximaal 50 woorden) voor 8 juni naar lezers@kerkinzoetermeer.nl of bel
naar de eindredacteur Marieke van der Giesen van Velzen 079 3522519. Wij kijken uit naar de
reacties.
Namens de redactie alvast mijn hartelijke dank.
Vriendelijke groeten, Marjolijn v.d. Haven

OPROEP: Vrijwilligers kerkvieringen in Verpleeghuis Vivaldi
Iedere derde zondagochtend van de maand wordt er in Verpleeghuis Vivaldi een kerkviering
gehouden. De fysioruimte moet daarvoor altijd eerst in orde worden gemaakt: stoelen klaarzetten,
de piano en versterker … Omdat dit best veel werk is, zoeken wij mensen die ons hierbij kunnen
helpen. Iets voor u en iets voor jou? Kom eens kijken. De eerstvolgende viering op zondag 19 juni,
welkom!
Meer informatie: Jan Ruijg E j.i.ruijg@planet.nl T (079) 361 76 48 of Nanda van den Berg
(nanda.berg49@gmail.com, (079) 341 41 35) We hebben graag een reactie, we kunnen echt veel
hulp gebruiken.
Team Kerkvieringen in Vivaldi
Inzameling verzorgingsproducten voor Oekraïense vluchtelingen
Er is vorige week al veel ingezameld (dank!) maar hierbij nog eens een oproep om persoonlijke
verzorgingsproducten mee te nemen naar de Oosterkerk. Denk dan aan shampoo, douchezeep,
maandverband, deodorant, tandpasta, tandenborstels enz.
Vooral de gezinnen die zelfstandig wonen (nu 19) hebben het erg krap. Bij de “Meet en Greet” in ’t
Centrum aan de Frans Halsstraat 1 op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend tussen 10-12
uur ontmoeten zij elkaar en andere medelanders en kunnen zij kleding en persoonlijke
verzorgingsproducten uitzoeken. U kunt de producten inleveren bij de diakenen.
Hartelijk dank namens VluchtelingenZoetermeer.nl
Opbrengst collecten
De collecteopbrengsten van donderdag 26 mei Hemelvaartsdag:
1. Groot Nieuws Radio €258,95 - 2. Oosterkerk €207,25 - 3. St. Heil des Volks €261,80.
Van zondag 29 mei:
1. Perron € 340,00 - 2. Oosterkerk € 396,55 - 3. Siriz (VBOK) € 403,68.
Hartelijk dank, uw diakenen

Hebt u vragen over het gebruik van de app? Laat het ons weten
via webmasteroosterkerk@gmail.com. Zo nodig komt er iemand bij u thuis laten zien hoe het
werkt. Er staan ook uitleg en veelgestelde vragen
op https://oosterkerkzoetermeer.protestantsekerk.net/scipio.
René Bos en Jeroen Verhulst

Perronmeeting - Blind date

Het wemelt op tv van de datingprogramma's. Je kent vast wel 'Boer zoekt vrouw' of 'First dates' of
wat dacht je van 'B&B vol liefde'. De één smult ervan, terwijl het de ander compleet koud laat.
Zondag vieren wij het Pinksterfeest. De Geest van God wordt uitgestort en wil wonen in mensen.
Maar iemand die je niet kent, laat je niet zomaar binnen in je leven. Daarom gaan we deze zondag
'daten'.
We maken een wandeling door de wijk Oosterheem en komen onderweg vragen tegen die gaan
over de Heilige Geest, zodat we Hem beter leren kennen. Het zijn vragen voor jong en oud. Voor
wie niet zo goed ter been meer is, mag plaatsnemen aan de koffietafel in de ontmoetingsruimte.
Als het niet goed weer om te wandelen is, blijven we binnen in de kerk en gaan we daar met elkaar
in gesprek. Zo leren we God en elkaar beter kennen. Na afloop heeft Fred gezorgd voor een
broodje met wat drinken. Inloop in de Oosterkerk is om 11.00 uur en om 11.15 uur start de
wandeling. Rond de klok van 12.15 uur zijn we weer terug bij de Oosterkerk voor een gezellige
ontmoeting. Kom jij ook en vooral: neem iemand mee voor wie de Heilige Geest (ook) onbekend is.
Welkom!
Alpha Cursus: kokers en afwassers gezocht!
Een bijzondere avond afgelopen woensdagavond. Met maar liefst negen deelnemers hebben we
een start gemaakt en het ziet er naar uit dat het deelnemersaantal nog zal groeien. Om de
onderlinge band goed op te bouwen en te versterken wordt er voorafgaand aan de cursus eerst
met elkaar gegeten. Wij zoeken mensen die voor ons willen koken. We eten om 18.30 uur en je
mag met de groep mee-eten. Om 19.30 uur is de maaltijd afgelopen en het zou fijn zijn als er dan
een paar mensen zich over de vaat willen ontfermen, zodat wij als team gelijk met de cursisten aan
de slag kunnen. Op wie z'n hulp mogen we rekenen? Geef je op bij Timo!
Pionierservaring
Verwonderen. Ik verwonder me over al het nieuwe leven in het Heemkanaal. Maar ook over het
brute geweld in Zoetermeer op klaarlichte dag. Ik sta paf van het aantal deelnemers dit jaar op
Youth Alpha, Alpha senioren en de Alpha cursus voor iedereen, maar zie ook de bittere
eenzaamheid van sommige mensen die langs het Heemkanaal lopen. Ik zie enorme kansen om na
de zomervakantie tijdens de feestweek voor winkeliers (31 augustus tot 4 september) met de
wijkbewoners in contact te komen, maar breek mijn hoofd hoe ik de Perrongemeenschap en de
Oosterkerkgemeente hier enthousiast voor en vooral 'aan de slag' zal krijgen.
Zoals zo vaak lopen de dingen door elkaar. Dat is van alle tijden. Wat bemoedigend dat God hoe
ons leven ook is Zijn Geest heeft gestuurd. Jezus zegt daarover in Lucas 11 vers 11-13: 'Welke
vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven?
Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al
goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest
geven aan wie Hem erom vragen.' Ik verwonder me over zoveel goedheid van God.
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!

