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Kinderkerk
De kinderen van 4-7 jaar zullen in de morgendienst na het gebed allemaal naar voren gaan. De dominee geeft hen dan de Bijbel voor
de kinderkerk mee. Daarna verlaten de kinderen met de leiding de kerkzaal. Tijdens het collecteren komen de kinderen weer terug. Het
thema deze morgen is uit: Ester 2:19 –3:15: Trouwe Mordechai en jaloerse Haman
Bij de kerkdiensten
De preek van deze zondagmorgen is een vervolg op de preek van vorige week zondagmorgen. Toen kwam de vraag aan de orde:
waar horen we bij? Bij de massa die in de weg staat, of bij de vrienden die iemand bij Jezus brengen? Maar wat heeft Jezus tot ons
te zeggen als we bij Hem komen? We willen toch graag geholpen worden – een zieke wil toch genezing? Wat heeft Jezus ons te
bieden?
Afwezig
In verband met projectbezoek en vakantie is uw wijkpredikant afwezig van woensdag 6 t/m dinsdag 26 februari. Mocht u in die
periode dringend pastorale hulp nodig hebben, wilt u dan contact opnemen met pastoraal medewerkster Cocky van Dorp, met uw
wijkouderling of met de scriba? Zij zullen ervoor zorgen dat u verder wordt geholpen
ds. E. van den Ham
Voor kinderen uit groep 5 t/m 8
Luister je altijd? En doe je wat je wordt gevraagd? Jozua moest van de Here God iets doen wat hij niet snapte. Maar hij deed het toch
en toen gebeurde er iets heel bijzonders. Kom vanmiddag naar de kinderkerk en ontdek wat dat was!
Danny, Wenneke en Laura
Opbrengsten collecten
Zondag 27 januari 2019
1. IZB € 293,70
Hartelijk dank voor uw gaven.

2. Kerk € 299,10

3. Dorcas € 309,85
Wijkraad van diakenen

Orgelspel ter inleiding op de eredienst zondag 3 februari
Vanmorgen speel ik als inleidend werk een bekende melodie. Het lied “Hoe helder staat de morgenster”. Het zijn twee composities
e
van Barok componisten uit de 18 eeuw. De eerste bewerking is de eerste van D. Buxtehude. De tweede componist is J.L Krebs. Bij
dit werk is heel goed waarneembaar wat je met het orgel kunt doen. Mooie fluittonen en een uitkomende stem. Let vooral op de
lichtvoetige bewerking die deze componist er van maakte.
Johan van Oeveren
Wegwijs
De wegwijsavond is verplaatst naar 10 februari in de Oosterkerk.

Leon van Dam

Catechese
Graag verwelkomen we de jongeren deze week weer voor de catechisaties. Maandag- of vrijdagavond staan de kerkdeuren weer
open.
Cocky van Dorp
Breiclub Oosterkerk
Maandag 4 februari a.s. mogen wij weer gezellig naar de Breiclub in de hal van de kerk. Bijpraten en elkaars werk bewonderen. We
beginnen om 14.00 uur. Graag tot maandag,
Tannie Jorna

Face to face !
Zouden we God maar meer ervaren in ons leven en in de wereld om ons heen…dit hoor je nog wel eens en misschien worstel je zelf
ook wel eens met die gedachte. Zou Mozes dat ook wel eens hebben gehad? ‘De man Gods’, zoals hij wel wordt genoemd in de
Bijbel. Benieuwd, lees alvast Exodus 33 en kom naar BASE!? Marion, zal de avond voorbereiden.
De deuren van The Choice staan weer open a.s. woensdag 6 februari om 19.45 uur voor ontmoeting, koffie en thee. Om 20.00 uur
starten we met Bijbelstudie. Hartelijk groet,
Naomi, Erwin, Marion, Cor en Benjamin
Vrouwen Ontmoetingsochtend
Donderdag 7 februari zijn de dames weer welkom. Ook deze keer doen we Bijbelstudie en gaan we verder met de Bergrede onder
leiding van Cocky van Dorp. Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar en om 10 uur starten we. We hopen op een goede morgen met
elkaar, waarin we mogen ontdekken wat Jezus bedoelde met deze woorden. Met vriendelijke groeten,
Cocky van Dorp
Bijbelkring Noordhove
Donderdag 7 februari is er bijbelkring Noordhove. We bespreken hoofdstuk 8 uit het boekje 'Breder, Langer, Dieper, Hoger’
Meedoen? Meer informatie bij
Jeanette Rodenburg
Alpha-cursus
Rond de kerst is er aangekondigd dat wij graag weer een Alpha-cursus zouden willen houden. Inmiddels hebben zich 7 deelnemers
aangemeld. Er kunnen nog best mensen bij, maar dit is in ieder geval voldoende om de cursus door te laten gaan. Daar zijn we
dankbaar voor. De start is komende week donderdag 7 februari om 19.00 uur in de bovenzaal van de Oosterkerk. Wilt u mee doen of
kent u nog belangstellenden, dan horen wij het graag.
Arte, Wilma en Arjen
Mamaclub Oosterkerk
Vrijdag 15 februari komen wij weer samen in de Mamaclub! Het thema deze keer is de 40 dagen tijd. Ben jij mama van één of meer
kinderen onder de 10 en wil jij ook met andere moeders praten over welke rol God en de Bijbel spelen in de opvoeding van onze
kinderen? Van harte welkom op de Mamaclub! We beginnen om 10.00 uur in de crèche van de Oosterkerk. Kids welkom! Meer info
of aanmelden: mamacluboosterkerk@gmail.com
Annemieke de Hoop en Alicia van Steekelenburg
Sponsor gezocht ZOP!
Op het ZOP hebben wij nu gordijnen hangen die nodig aan vervanging toe zijn. Hiervoor hebben wij een mooi, nieuw alternatief
gevonden. Wij zoeken alleen nog één of meerdere sponsors voor de nieuwe raamdecoratie. Het bedrag voor de raamdecoratie is in
totaal 1.000 euro. Hiermee kunnen wij de oude gordijnen vervangen en een frisse look geven aan de ZOP ruimte. Geïnteresseerd om
ons te helpen? Dan zien we graag uw mailt tegemoet op zop.choice@gmail.com
Het ZOP Bestuur
Vivaldi en Bach in oktober: projectleden gezocht!
Op zaterdag 12 oktober viert Cantica het 35-jarig bestaan met een feestelijk lustrumconcert. Om het feest extra glans te geven
zoeken wij projectleden. Het repertoire bestaat uit 2 stukken van Vivaldi: Gloria en Magnificat, en van Bach het Kyrië uit de Hohe
Messe en Gloria BWV 191. Lijkt het je leuk om deze muziek mee te zingen, geef je dan snel op! Dit kan telefonisch (079-3317422) of
per email (secretaris@cvecantica.nl). Om te kijken of je stem bij het koor past krijg je een korte stemtest. De repetities zijn vanaf eind
februari, wekelijks op maandagavond.
Marieke Leenman Secretaris CVE Cantica
Oproep
Voor de wijk Meerzicht zijn we dringend opzoek naar een bezorger van een christelijk dagblad. De abonnees (veelal oudere mensen)
zouden het fijn vinden als hun krant iedere dag bezorgd wordt. Bent u/jij degene die de krant (ong. 15 stuks) elke middag en
zaterdagochtend voor een goede vergoeding gaat bezorgen? Inlichtingen fam. Veldhuizen 070-3912720
Pauline van de Vlekkert

Vragen? De gastvrouwen en gastheren van het welkomstteam
helpen u graag!
Redactie weekbrief: weekbriefoosterkerk@gmail.com
Kopij inleveren vóór vrijdag 17.00 uur Maximaal 60 woorden.
Kerkgebouw: Oosterkerk
Oosterheemplein 320, 2721 ND Zoetermeer www.oosterkerkzm.nl

Predikant Ds. E. van den Ham
079-316.00.58 – ds@vandenham.mobi
Scriba J.M. Verhulst
079-342.50.90 – scribawijk4@gmail.com
Zaalreservering en Agenda uitsluitend 3 werkdagen
vooraf via zalenverhuuroosterkerk@gmail.com

Thuis nog eens naluisteren? Deze dienst wordt gefilmd en opgenomen en is na te luisteren op www.kerkomroep.nl
Wilt u contact met de Oosterkerk? Een mailtje aan arjenvantrigt@solcon.nl en we nemen contact met u op.
Rekeningnummer wijkkas: NL48INGB0007229924 t.n.v. Protestante Wijkgemeente Oosterkerk
Rekeningnummer wijkdiaconie: NL14RABO0159180392 t.n.v. Diaconie PGZ Oosterkerk

