WEEKBRIEF
Zondag 23 december 2018
de
4 Adventszondag
Voorganger
Info bij de dienst

Maandag
25 december
24 december 1e Kerstdag

9.30 uur

16.30 uur

21.30 uur

ds. T. Jacobs
Leiden

dr. A.A.A. Prosman ds. E. v.d. Ham
Amersfoort

Zondag 30 december

11.00 uur

9.30 uur

16.30 uur

ds. E. v.d. Ham &
Arte Havenaar

ds. E. v.d. Ham

ds. M.A. v.d. Berg

Kerstnachtdienst

Organist
Johan v. Oeveren
Aart Hak
?
Johan v. Oeveren
Aart Hak
Joh. v. Oeveren
Koster
Alex Buitenhek
Jonathan v.Trigt Sam Dijs
Jonathan v. Trigt
n.b.
n.b.
Beheerder
Henk van Duijne, tel. 06 54717466
Henk van Duijne, tel. 06 54717466
Diek van Beek, tel 06 51283812
Welkomstteam Els Hoekstra
Tineke Heikoop Janny v.d
Delinah Kooke
Miranda Heintzberg Marian Visser
Corrie Alebregtse
Ham
Henriette Griffioen Martine Fortuijn
Koffie schenken Wilma Reijneveld
Sonja v.d. Linde
Ellen Zegwaard
Teuni Roos
Jeanine Otten
Mirjam Riedijk
Fie Zegwaard
Jeanette Roodenburg Pauline vd Vlekkert
Beamer
Tim de Niet
n.b.
Tim de Niet
Evert Jan Tak
Collecten: I
Diaconie
Hulp Oost Europa
Diaconie
II
Kerk
Wijkwerk
Kerk
III
Jeugdwerk
IZB
Voedselbank
Crècheleiding Angelique Silva da Geen crèche
—
Pauline Gorissen,
Heleen Slingerland Geen crèche
Santos, Janneke
Alicia van
Stephanie de Gier
v.d Akker
Steekelenburg
Res. Joke v.d.
Res. Geertje Hak
Res. Helma Bos
Spek
Amber Griffioen
Leonne v.d. Slik
Anouk Zegwaard
Eveline Riedijk
Jade Griffioen
Lyora Hak
Kinderkerk
Alicia en Niels van
—
geen kinderkerk
Elsbeth de Vogel
Steekelenburg
Liane Didden
Jessica Bac
Marloes Neeleman
en Antoinet Oudijk
Christine de Keijzer
Kinderlied
Lichtdragers van God
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: Lukas 1:57-80: De geboorte van Johannes.
Koekjes brengen naar het Verpleeghuis WZH
Deze morgen gaan de kinderen in de kinderkerk mooie bakjes maken en versieren. In deze bakjes komen koekjes. Na de dienst
zullen de kinderen met een aantal leiding deze zelfgemaakte bakjes bij de bewoners in het verpleeghuis WZH gaan brengen.
Jolanda en Marianne
Bij de kerkdiensten
Een warm welkom aan onze oud-vicaris en oud-wijkpredikant! Het thema voor de morgendienst is Gods liefdesverklaring stuit op
tegenspraak. We lezen we Maleachi 1:1-5 en Joh. 3:16-21. De kerntekst is Maleachi 1:2a: "Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE,
maar u zegt: Waarin hebt U ons liefgehad?" Vanmiddag lezen we Jeremia 23 : 1-8 (de verzen 5-6 vormen de tekst voor de preek).
Het thema is: Alleen achter recht kun je schuilen.
Jeroen Verhulst
Kerstnachtdienst
God heeft de wereld licht gegeven. Zijn Zoon gaf hoop voor iedereen. Kom bij elkaar, hier binnen vind je warmte.
Hier binnen ben je welkom. Kom vergeet wat is geweest, want morgen is het kerstfeest!
Dit is het thema van de kerstnachtdienst op maandag 24 december a.s. om 21:30 uur in de Oosterkerk. Vanaf 21:00 uur inloop met
muziek, koffie en thee. Na afloop warme chocolademelk en glühwein. Een dienst voor iedereen en een hele mooie gelegenheid om
iemand mee te nemen. Welkom! Organisatie kerstnachtdienst, ds. Van den Ham, Arte Havenaar, Henne van der Slik, Arianne Hak
Eerste Kerstdag en de kinderkerk
Nog heel even en dan mogen we kerstfeest vieren met elkaar. De dienst op eerste Kerstdag is voor groot en klein, dus zal er geen
kinderkerk zijn. Alle kinderen van de kinderkerk mogen voor de dienst in de hal verzamelen bij de leiding. We zullen dan met elkaar
naar binnen gaan als de dienst begint en vooraan het kindermoment hebben. Zit je in de kinderkerk plus en vindt je het leuk om
mee te doen dan mag je ook voor de dienst verzamelen in de hal. Voor tijdens de dienst hebben we voor de kinderen van de
kinderkerk en de kinderkerk plus nog een werkje. Deze wordt voor de dienst aan jullie uitgedeeld. We kijken uit naar een mooi
Kerstfeest met elkaar. De leiding van de kinderkerk,
Jolanda en Marianne
Eerste Kerstdag
Op eerste Kerstdag zullen we samenkomen rondom het thema: ‘Met de herders mee!’ De kinderen zullen in de dienst blijven, en er
zal zeker aandacht voor hen zijn. Echt een dienst voor iedereen, groot en klein. Arte zal het Kerstverhaal voor de kinderen
vertellen, en we zullen natuurlijk Kerstliederen met elkaar zingen. We zien uit naar een feestelijke dienst.
Ds. E. van den Ham

Catechese
Deze week zijn er geen catechisaties. We hopen alle jongeren in het nieuwe jaar weer te ontmoeten op 7 of 11 januari. We wensen
jullie gezegende kerstdagen toe. Het Licht der wereld is gekomen, voor jong en oud!!
Cocky van Dorp
Kerstgroetactie Friedensstimme
Op 1e kerstdag kunt u een of meerdere evangelisatiepakjes meenemen voor onze broeders en zusters in Rusland. In dit pakje
bevinden zich 8 Russische kalenders en 2 Johannesevangeliën. De portokosten bedragen € 8,40 per pakje. Warm aanbevolen,
Ynze Velzen
Mamaclub
Er is plek voor nog meer mama's bij de mamaclub! De volgende data zijn bekend, dus zet ze alvast in je agenda: 18-01 en 15-02.
We beginnen om 10.00 uur in de crèche van de Oosterkerk. Kids zijn welkom. Voor meer informatie of aanmelden:
mamacluboosterkerk@gmail.com. Tot dan!
Annemieke de Hoop en Alicia van Steekelenburg
Alpha-cursus start 8 februari
Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven? Tijdens acht interactieve en gezellig bijeenkomsten ontdek je wat het
christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te
leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te
delen in kleine groepen. Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom op Alpha. Wil je meedoen of gewoon een keertje
vrijblijvend kennismaken? Neem gerust contact op. We starten 8 februari en we gaan door tot 28 maart. De avonden duren van
19:00-21.30! Je bent welkom in de Oosterkerk (Oosterheemplein 320, Zoetermeer).
Arte Havenaar
Opbrengst collecten
De collecten van zondag 16 december 2018 hebben opgebracht: 1. Mercyships: € 319,60; 2. Perronactiviteiten: € 330,65;
3. Catechese: € 265,50; Avondmaalscollecte: stichting Schik project kinderen van Eldoret: € 371,85. Hartelijk dank voor uw gaven.
Wijkraad van diakenen
Beste gemeenteleden,
Vanaf de Schapenweide wil ik jullie allen gezegende kerstdagen toewensen en een gezond nieuwjaar. Hartelijke groeten en heel
hartelijk dank voor alle kaarten die ik gekregen heb.
Marry van Straalen-de Jong
De oliebollenactie
Krijgt u ook al weer trek in die heerlijke oliebollen en appelbeignets? Bekijk snel onze vernieuwde website en bestel ze 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 – 297.854.35 (bereikbaar op dinsdag- en donderdagavond).
Inpakkers en bezorgers gezocht
We zijn druk bezig met het regelen van de oliebollenactie maar daarbij hebben we wel jullie hulp nodig. Voor 28, 29 en 31
december zijn we op zoek naar jongeren tussen 12 en 16 jaar die ons willen helpen met het inpakken van de oliebollen. Wil je
hierbij helpen, meld je dan bij Leon van Dam (06-535.121.94). Ook zoeken we de jongeren met een rijbewijs voor het bezorgen van
de oliebollen, hiervoor kan je je melden bij Johan Pos ( 06-522.594.59). Namens de oliebollencommissie,
Marilène van der Slik
Hulp gevraagd!
Voor een gemeentelid met een ernstige ziekte, woonachtig in Oosterheem, zijn we op zoek naar hulp. We zoeken iemand die (liefst
1x in de 2 weken) wil helpen met schoonmaakwerkzaamheden in huis. Dag en tijdstip is in overleg te bepalen. Het betreffende
gemeentelid zou hiermee erg geholpen zijn. Wilt u in overweging nemen om hierin te voorzien of kent u iemand die dit mogelijk zou
willen? Reacties graag naar mij.
Arnoud van ’t Hoff (06 23 09 53 71)
Stoelen Oude Kerk
De stoelen van de Oude Kerk zijn te koop. De opbrengst is voor de nieuwe aanbouw van de Oude Kerk. Bieden kan vanaf €10,Neem contact op met Bas Vis 06-138.34.968.
Lydia Weening-Vis
Sponsor gezocht ZOP!
Op het ZOP hangen gordijnen die nodig aan vervanging toe zijn. Hiervoor hebben wij een mooi, nieuw alternatief gevonden. Wij
zoeken alleen nog één of meerdere sponsors. Het bedrag is in totaal 1.000 euro. Hiermee kunnen wij een frisse look geven aan de
ZOP ruimte. Geïnteresseerd om ons te helpen? Mail naar zop.choice@gmail.com Het ZOP Bestuur,
Philip Grimmon
Ps. Het ZOP is op 29 december gesloten.

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

