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Info bij de dienst
Organist
Koster
Beheerder
Welkomstteam

Advent lll – Bediening HA
Dankzegging HA
Johan van Oeveren
Aart Hak
Martin van Kooten
Andre Pelle
Diek van Beek, tel 06 51283812
Esther Velzen
Anita Riedijk
Denise Kokshoorn
Annemarie Westmaas
Nancy van der Graaf
Helma Bos
Ernstjan Didden
Ernstjan Didden
Mercy Ships
Perronactiviteiten
Catechesewerk
Mirjam Konijn
Anique van Dorp
Alex van der Graaf
Thijmen den Dulk
Res: Tineke Heijkoop
Irene en Reinier Hoogendoorn
Riëlle van der Gouwe
Marilène van der Slik
Veda Huurman
Lichtdragers van God

ds. T. Jacobs
dr. A.A.A. Prosman
Leiden
Amersfoort
Advent lV Kerstvakantie
Advent lV Kerstvakantie
Johan van Oeveren
Aart Hak
Alex Buitenhek
Jonathan van Trigt
Henk van Duijne tel. 0654717466
Els Hoekstra
Tineke Heikoop
Corrie Alebregtse
Wilma Reijneveld
Teunie Roos
Fie Zegwaard
Tim de Niet
Tim de Niet
Diaconie
Kerk
Jeugdwerk
Angelique Silva da Santos
Res:Janneke van de Akker
Amber Griffioen
Eveline Riedijk

Koffie schenken

Beamer
Collecten: I
II
III
Crècheleiding

Kinderkerk

Kinderlied

16.30 uur

Alicia en Niels van
Steekelenburg
Jessica Bac
Antoinet Oudijk
Lichtdragers van God

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: Lucas 1:39-56 Maria bij Elisabeth.
Opbrengsten collecten 9 december 2018
1. Diaconie: € 221,40
2. Kerk: € 195,30
Perronmeeting: geen opgave ontvangen
Hartelijk dank voor uw gaven.

3. Wijkwerk: € 178,80
Wijkraad van diakenen

Bij de kerkdiensten
Vanmorgen vieren we het Heilig Avondmaal. Ook deze zondag staan we stil bij het licht. ‘Zend Uw licht en Uw
waarheid; laten die mij leiden…’ (Psalm 43 : 3). Geleid door het Licht van God mogen we komen tot de Heere Jezus,
die het Licht der wereld is – dat wil zeggen: dat wil Hij ook voor ons zijn.
Tijdens de middagdienst zullen we de viering van het Heilig Avondmaal voortzetten en de Heere er voor danken.
We komen in Psalm 97 een prachtige uitdrukking tegen: ‘Licht is gezaaid voor de rechtvaardige…’ (Psalm 97 : 11).
Deze Psalm zullen we met elkaar lezen en de betekenis er van voor ons leven nagaan.
ds. E. van den Ham
Wegwijs 16 december
Vanavond is er weer Wegwijs in de Oosterkerk na de middagdienst. Er zullen door diverse bakkers heerlijke
pannenkoeken worden bereid voor het eten. Daarna zal de avond verder worden verzorgd door Maurits Amoureus,
een jongen die qua leeftijd in de Wegwijs categorie valt en aan de Bijbelschool in Rotterdam studeert.
Hij wil het graag met ons hebben over welke keuzes je als Christen wel of juist niet maakt.
We zien jullie graag allemaal na de middagdienst! En vergeet geen € 2,50 voor het eten mee te nemen ;-).
Mariska, Eline, Leon en Esther
Gemeenteboek Oosterkerk
Vanaf zondag 16 december is het nieuwe gemeenteboek beschikbaar. In de hal staan Theun en Licia Dieleman
klaar om het gemeenteboek (op naam) uit te delen. Wilt u zich melden bij hen? Per adres is één boek beschikbaar.
Bij het gemeenteboek ontvangt u ook een machtiging voor een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten die zijn
gemaakt om dit boek te maken. Het boek heeft een kostprijs van € 7,50 en is in kleur afgedrukt. De machtiging kunt
u achterlaten bij Theun en Licia. Wellicht is het handig om de bankgegevens mee te nemen naar de kerk. Anders is
het ook mogelijk de machtiging in de collectezak te gooien. Als u zelf het bedrag wilt overmaken is dat ook mogelijk.
Wilt u dat dan doen op rekeningnummer NL48 INGB 0007 2299 24 t.n.v. PGZ Oosterkerk. Hierbij dank ik Theun en
Licia voor het vele werk wat zij hebben verricht om voor ons weer een mooi en actueel gemeenteboek te maken.
Hartelijke groet van uw kerkrentmeester,
Aart Hak

Kerstsenioren
Op dinsdag 18 december komen de senioren van de gemeente bij elkaar voor een Kerstviering. We zingen
Kerstliederen met elkaar, we lezen het Kerstevangelie, er is een Kerstverhaal en we zullen samen een gezellige en
feestelijke lunch gebruiken. We beginnen om 10:30 uur (vanaf 10:00 uur kunt u in de hal van de kerk terecht) en we
denken dat het om ongeveer 14:00 uur afgelopen zal zijn. Alle senioren zijn van harte welkom en uiteraard mag u
ook vrienden of familieleden uitnodigen om mee te komen. Wilt u zich in verband met de voorbereidingen zo snel
mogelijk opgeven bij Arie en Teunie Roos (tel. 0651050149), Gerrie Nuijens (tel. 079-3167034) of bij Janny van den
Ham (janny@vandenham.mobi)?
ds. E. van den Ham
Algemene Bijbelkring
Op dinsdag 18 december komen de deelnemers aan de Algemene Bijbelkring weer bij elkaar van 20:00 - 22:00 uur.
We lezen samen verder over de aartsvader Jakob. Telkens weer blijkt er in deze teksten veel meer te staan dan we
vermoeden. U bent van harte welkom om aan de kring deel te nemen. Ook als u er een vorige keer niet bij was, is
het goed mogelijk om aan te sluiten.
ds. E. van den Ham
Kerst in de Watertoren
Op vrijdag 21 december zal het Christelijk Mannenensemble Zoetermeer in de unieke locatie van de Watertoren van
Zoetermeer weer kerstmuziek ten gehore brengen. Het ensemble zingt klassieke - en buitenlandse kerstliederen en
enkele carols. Ook het samen zingen zal daarbij niet worden vergeten. Het concert is van 19.30 uur tot 20.45 uur en
staat onder leiding van Johan van Oeveren. Na afloop wordt voor een ieder een warme drank geschonken.
Willem Vermeulen
Kerstconcert “Almost There”
Aanstaande zaterdag 22 december geven Worship en Worship Kids een kerstconcert in de Oosterkerk. We hebben
een mooi programma met veel afwisselende nummers onder begeleiding van een geweldige band. De avond begint
om 19:30 uur. Kaarten zijn nog te bestellen via www.worshipzoetermeer.nl (€ 3,50 tot 18 jaar / € 6,50 vanaf 18 jaar).
We kijken er naar uit om samen met jullie het kerstfeest te vieren!
Ellen Zegwaard
De oliebollenactie
Krijgt u ook al weer trek in die heerlijke oliebollen en appelbeignets? Wij ook! Bekijk daarom snel onze vernieuwde
website en bestel de heerlijke oliebollen en appelbeignets van Versbakkerij Eshuis uit Moerkapelle. De jongeren uit
onze gemeente bezorgen ze op 28, 29 en 31 december gratis bij u thuis. U kunt ze bestellen via
www.oliebollenzoetermeer.nl of via 06 - 29 78 54 35 (bereikbaar op dinsdag- en donderdagavond).
De oliebollencommissie, met vriendelijke groet,
Marilène van der Slik
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 1000 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 mail tegemoet op zop.choice@gmail.com
Het ZOP Bestuur
Kerst Inn Zoetermeer 2018
Kerst in een gezellige traditionele sfeer!
Iedereen is welkom, die met kerst graag geniet van het gezelschap van anderen
Ontmoeting, muziek, een verhaal, een spelletje, heerlijk buffet en vertrouwde kerstliedjes.
Loop binnen tussen 16.00 en 21.00 uur. Toegang vrij. Voor groot en klein. Welkom!
Eerste kerstdag in 't Centrum, Frans Halsstraat 1, Zoetermeer. Hoort, zegt het voort!
Kerst Inn Zoetermeer wordt georganiseerd door de Heilige Nicolaas Parochie en de Protestantse Gemeente
Zoetermeer. Informatie: 06-1957 1128 of 079-3212231 Facebook: https://www.facebook.com/Kerst-Inn-Zoetermeer
Voorbereidingsgroep Kerst Inn, Rob van Vliet

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.

Predikant Ds. E. van den Ham
079-316.00.58 – ds@vandenham.mobi
Scriba J.M. Verhulst
079-342.50.90 – scribawijk4@gmail.com

Kerkgebouw: Oosterkerk
Zaalreservering en Agenda uitsluitend 3 werkdagen
Oosterheemplein 320, 2721 ND Zoetermeer www.oosterkerkzm.nl
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

