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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: Mattheus 6:1-8: Gelovig zonder opsmuk
Opbrengsten collecten zondag 6 januari 2019
1. 3 X M € 275,00
2 Kerk € 278,45
Hartelijk dank voor uw gaven.

3. Schik € 299,85
Wijkraad van diakenen

Bij de kerkdiensten
Tijdens de morgendienst zullen de leden van de ICVG (Interkerkelijke Commissie Verstandelijk Gehandicapten) in de Oosterkerk te
gast zijn. In woord, beeld en lied stemmen we de dienst op onze af. Zodoende zal de kerkdienst ook voor kinderen heel begrijpelijk
en toegankelijk zijn. Vanmorgen zal er dan ook geen kinderkerk gehouden worden. We zien uit naar een fijne dienst met onze
gasten. Het thema van deze morgen is ‘Johannes de Doper’. We lezen gedeelten uit Mattheüs 3.
Ds. E. van den Ham
Hart4U – ' Mag ik even met u meereizen?
Reizen is vaak leuk en spannend. Het is helemaal fijn wanneer je niet alleen hoeft te reizen. We gaan aan de hand van
Handelingen 8 26-39 nadenken over reizen. Ga je ook een stuk mee op reis?
Van harte welkom in de Hart4u dienst.
Hartelijke groet, Namens het Hart4U – team, Jan Riedijk
Catechese
Deze week zijn er weer gewoon catechisaties.
Met vriendelijke groeten,Cocky van Dorp
Wegwijs 13 januari
Vanavond is er weer Wegwijs. We komen na de middagdienst in de Morgenster bij elkaar waar we ons na de gezamenlijke maaltijd
gaan bezig houden met een thema waar we allemaal mee te maken hebben/krijgen, de dood. Niet makkelijk maar wel de moeite
waard om verder over te praten en te kijken wat de bijbel ons hier over te zeggen heeft. Wij kijken er weer naar uit dus wees welkom!
Mariska, Henriëtte, Neline, Leon en Esther
Kompassers!
Zaterdag 19 januari is de eerste Kompas avond van 2019 en we starten meteen knallend! We gaan lasergamen in een verlaten
kantoorpand aan de Wiltonstraat 11 in Zoetermeer. We verzamelen om 19.45u en jullie kunnen 21.30u worden opgehaald.
Tot zaterdag!
De Kompasleiding
Gebedsmoment
Woensdag 16 januari komen we DV samen, van 19.uur tot 19.55 uur in de Oosterkerk.
Onderwerpen zijn: 1 Bidden voor: De Ouderen in Gemeente en Perron. 2 Bidden voor: Het pastorale werk Gemeente en Perron . 3
bidden voor: Vervolgde Christenen. 4. Bidden voor: ingekomen gebedspunten. Vraagt u/jij gebed, Er staat een doos voor gebed
briefjes in de hal van de kerk, mailen naar de leiding kan ook.
Van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden in de Oosterkerk / thuis op welk tijdstip dan ook. Leiding: Arjen van Trigt.
Piet van Daalen

Kring wijk 19
D.V. woensdag 16 januari 2019 hopen we als kring wijk 19 weer bij elkaar te komen. Vanaf 20.00 uur staat bij Stoffel en Hannie de
Ronde, Zilverberkzoom 23, de koffie weer klaar. We behandelen deze avond met elkaar hoofdstuk 5 "Bid en werk" uit het boekje
"Opgeheven handen". Iedereen is weer van harte welkom. Hartelijke groet,
Gert Westmaas en Marianne van der Slik
Mamaclub
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! Vrijdag 18 januari praten we over Bijbels onderwijs dat past
bij de leeftijd van je kind. 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
Thema dienst zondagmiddag 20 januari
Komende zondagmiddag zal de dienst gericht zijn op het jaarthema: " met hart en ziel”. In de afgelopen weken heeft de kerkenraad
zich ook bezonnen op dit thema. Specifiek aan de hand van de brieven aan de zeven gemeenten, zoals beschreven in Openbaringen
hoofdstuk een tot en met drie. Hieruit is een aantal belangrijke bespreekpunten naar voren gekomen, waarop de kerkenraad zich
verder zal bezinnen.Komende zondag willen we ons ook verdiepen in deze brieven en de bemoedigingen, aanscherpingen
en opdrachten die hierin staan. In het bijzonder staan we stil bij "de eerste liefde”, zoals deze in de brief aan Efeze genoemd wordt.
Een tekst over liefde, radicale liefde voor Christus. Een liefde die wat teweeg brengt, maar die ook wat van ons vraagt.
Kortom, een dienst om niet te missen! Bent u, ben jij er ook?!
Ds. v.d. Ham & Taakgroep Toerusting
Actie Kerkbalans en kinderen kinderkerk (plus)
D.V. Zondag 20 januari 2019 tot en met zondag 3 februari 2019 loopt de Actie Kerkbalans. Net als vorig jaar willen we ook dit jaar de
kinderen hierbij betrekken. Op zondag 20 januari zullen we een grote "kerkspaarpot" op de tafel in de kerkzaal zetten. Wij willen u
vragen om tijdens deze periode ook "collectegeld" aan uw kind dat naar de kinderkerk gaat te geven, dit kunnen zij dan tijdens de
kinderkerk aan de leiding geven. De leiding zal dit geld verzamelen en tijdens de collecte als de kinderen terug komen in de kerkzaal
zal dit door één van de kinderen in de "kerkspaarpot" gedaan worden.
Zondag 20 januari zullen we aan de kinderen van de kinderkerk en de kinderkerkplus een bouwplaat uit delen. Met behulp van deze
bouwplaat kunnen de kinderen hun eigen "kerkspaarpot" maken en versieren. Tijdens de Actie Kerkbalans kunnen de kinderen thuis
daar hun geld in doen dat zij bijvoorbeeld met lege flessen ophalen of andere klusjes hebben verdiend. Op zondag 3 februari mogen
alle kinderen het door hun thuis verzamelde geld mee nemen naar de kerk en tijdens de collecte in de grote "kerkspaarpot" doen.
De leiding van de kinderkerk(plus)
De leiding van de kinderkerk (plus)
Week van gebed
Week 4 van 21 t/m 26 januari iedere avond van 19.30 tot 20.30 uur. Thema éénheid onder christenen. Weekoverzicht op prikbord.
Piet van Daalen
Maandag 21 – 01 Iglesia El Nuevo Pacto, Forelsloot 5 Dinsdag 22 – 01 : Oosterkerk, Oosterheemplein 320
Woensdag 23 – 01 Ichthuskerk, Parkdreef 258
Donderdag 24 – 01 Parousia, Wattstraat 64
Vrijdag
25 – 01 Oude Kerk, (Wijkgebouw) Dorpsstraat 57
Zaterdag 26 – 01 Evangelische gemeente Joël (Prins Clausschool) Strasspad 1
Voedselpakketten flyers Armenië
29 januari hoop ik weer naar Armenië te gaan. Vele hebben al een bijdrage gedaan bedankt. Wilt u nog bijdragen neemt u een flyer
mee ze liggen bij het prikbord.
Piet van Daalen
Groene senioren
Graag willen we u, voor zover u zich niet heeft opgegeven, herinneren aan de G.S. middag op D.V. 23 januari a.s.
Gaat over:“ hoe houden we droge voeten in een klimaatveranderende tijd.” Door Hans Pluckel van het Hoogheemraadschap Rijnland
Met vriendelijke groet, Namens de Werkgroep Groene Senioren E-mail: nico.geleijnse@gmail.com Tel: 06-11494890 Nico Geleijnse

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

