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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 1: Koningin Vasti weggestuurd
Kinderkerk 5/6
Vandaag starten we weer met de kinderkerk 5/6. Het thema voor de komende bijeenkomsten is “Jezus”. Vandaag
starten we met de doop van Jezus door Johannes de Doper, dit sluit aan bij het thema van de kerkdienst van vorige
week. We lezen Marcus 1: 9-13. Alle kinderen uit groep 5 en 6 van de basisschool zijn van harte welkom.
Groetjes, Delinah, Eline en Annemieke
Opbrengsten collecten
Zondag 6 januari 2019 1. ICVG € 312,30
2. Kerkrentmeesters € 252,70
3. Wijkwerk € 229,00
Hart4U-dienst: Perron & kerk € 147,85 Geluidsapparatuur € 321,25
Perronmeeting 30 dec. en 6 januari € 24,95 en € 37,85
Hartelijk dank voor uw gaven.
Wijkraad van diakenen
Bij de kerkdiensten
Komende zondagmiddag zal de dienst gericht zijn op het jaarthema: "met hart en ziel”. We willen ons ook verdiepen in
de brieven uit Openbaringen 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 liefde om je in te verdiepen, net als de liefde tussen bruid en bruidegom. 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
Kerkbalansactie 2019 Geef voor je Kerk
Zaterdag 19 januari is met klokkengelui in heel Zoetermeer de actie Kerkbalans begonnen met als thema “Geef voor je
kerk”. De jaarlijkse inzamelingsactie voor onze wijkgemeente om voldoende financiële middelen te ontvangen om
gemeente te zijn. Het is dus een heel belangrijk moment, zeker voor de kerkrentmeesters om te zien wat de
toezeggingen zullen zijn voor dit jaar. Daarvoor ontvangt u een brief aanstaande week. Hierin kunt u lezen wat nodig is
voor onze wijkgemeente en ook voor het Perronwerk.
De digitale toezeggers ontvangen een mail. Mogen wij nadrukkelijk uw aandacht vragen voor de actie Kerkbalans?
Met vrijmoedigheid vragen wij u om op een royale manier bij te dragen en minimaal te geven wat u vorig jaar hebt
gegeven en - als het mogelijk is - dit te verhogen met 3%.

Zondag 27 januari is er de mogelijkheid om het toezeggingsformulier (in de retourenvelop) in de Oosterkerk in te
leveren. Deze kunt u in de bus doen die in de hal zal staan. Wilt u hiervan zoveel mogelijk gebruik maken?
Ook vraag ik de gemeenteleden van buiten Zoetermeer, behalve Benthuizen, de envelop vandaag bij mij op te halen in
de hal van de Oosterkerk.
Uw kerkrentmeesters groeten u, hartelijke groet,
Aart Hak
Actie Kerkbalans en kinderen kinderkerk (plus)
Vandaag tot en met zondag 3 februari loopt de Actie Kerkbalans. Net als vorig jaar willen we ook dit jaar de kinderen
hierbij betrekken. Vanaf vandaag staat er een "kerkspaarpot" op de tafel in de kerkzaal. Wij willen u vragen om vanaf
vandaag tot en met zondag 3 februari 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.
Vandaag zullen we na afloop van de dienst 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)
Catechese
Fijn dat jullie er allemaal weer waren vorige week. Ook deze week verwachten wij jullie weer op de catechisaties.
We hopen op goede avonden en zijn blij met jullie inbreng. Met vriendelijke groeten,
Cocky van Dorp
Breiclub Oosterkerk
Maandag 21 januari 2019 mogen wij weer naar de Breiclub. We beginnen om 14.00 uur tot 16.00 uur. Wist u dat de
Breiclub een Facebook heeft?. Like ons en u ziet alle leuke berichten over onze club. Graag tot a.s. maandag.
Tannie Jorna
Leven uit genade!
Deze keer bij BASE weer een boeiend onderwerp, Jonathan zal de avond met ons leiden. Zorg dat je er bent en lees ter
voorbereiding alvast Exodus 16. De deuren van The Choice staan weer open a.s.woensdag 23 januari 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
Kring Rokkeveen wijk 18
e
D.V. vrijdag 25 januari a.s. zijn we bij Marijke Tak, 3 Stationsstraat 346. We behandelen de Bijbelstudie Ruth deel 2
van ds. Evert van den Ham. Vanaf 19.45 uur inloop, om 20.00 uur beginnen we.
Hartelijk welkom. E-mail: nico.geleijnse@gmail.com
Nico en Flora Geleijnse
Club – bingoavond
Vrijdagavond 25 januari spelen wij bingo op de club! Misschien ken je het spel, misschien heb je het nog nooit
gedaan… het maakt niet uit, speel gewoon mee. Zorg wel dat je scherp bent, want er zijn prijzen te winnen! We starten
om 19.00 uur, de avond duurt tot 20.30 uur. Tot vrijdag!
Johan Pos
Beste gemeenteleden,
Via deze weg wil ik een oproep aan u doen: per 1 februari zoek ik een nieuwe pgb’er om mij te helpen in de
huishouding. Het gaat om een betaalde positie van 3 uur per week. De tijd en dag zijn te bespreken. Mocht u interesse
hebben, of iemand kennen die dit werk voor mij zou willen doen, dan kunt u contact opnemen via de e-mail of
telefonisch: t.benders@hotmail.com, 06-39827943.
Mijn adres is Leopoldhove 185, 2726 CW in Zoetermeer. Ik hoor graag van u! Met vriendelijke groeten, Tirza Benders.
Woning gezocht:
Beste gemeenteleden, wij zijn Rosanne (23) en Danielle (22) en zijn op zoek naar een huurwoning/appartement in
Zoetermeer met 2 slaapkamers. Rosanne heeft Rechten gestudeerd en werkt nu bij Klaverblad, Danielle is bijna klaar
met haar studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening en werkt in de Jeugdzorg. We willen graag in Zoetermeer wonen,
omdat dit voor ons allebei makkelijk is qua werk, familie, vrienden en kerk (Morgenster). Wie weet er wat voor ons?
Wij zijn te bereiken op danielleschot96@gmail.com
of 06 57 35 66 54
Met vriendelijke groet, Danielle Schot
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.
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