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Ik volg de Heer (OTH 2015 Lied 519)

Kinderlied
Dank U voor deze nieuwe morgen (WKL 599)
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 2:1 – 18: Esther de nieuwe koningin

Middagdienst
Vanmiddag gaat onze vroegere wijkpredikant ds. Prosman voor. We lezen dan uit Deuteronomium 8 : 1-6 en Mattheüs 4 :
1-11; het gedeelte uit Mattheüs is ook de tekst voor de preek.
Jeroen Verhulst scriba
Bij de kerkdiensten
De preek van deze zondagmorgen is geschreven naar aanleiding van een vraag van een catechisant. ‘We lezen op
school elke morgen wel uit de Bijbel, maar wat heb je er eigenlijk aan?’ Deze catechisant vroeg het, maar velen denken
het, zo vermoed ik.
Hopelijk lukt het om duidelijk te maken wat we aan de Bijbel hebben aan de hand van Markus 2 : 1-12.
Geboren
Op 19 januari 2019 werden Marc en Annemieke de Hoop, Staringhove 14, 2726 BW, verblijd met de geboorte van hun
zoon Jesse Paul. Jesse is het broertje van Ruben en Luuk. Op het kaartje schrijven ze enkele regels uit het mooie lied
van Sela: ‘Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam / verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan…'
Graag sluiten we ons daarbij aan met onze felicitaties en goede wensen. Dat hij de Heere God ook zal ervaren in zijn
leven. We wensen Marc en Annemieke de zegen van onze goede God toe bij de opvoeding van hun kinderen.
Op 23 januari werden Klaas-Paul en Stephanie de Gier-van Sittert, Lofoten 229, 2721JG de trotse ouders van een
gezonde zoon. Ze zijn dankbaar en blij met de geboorte van Joah James Rens (vernoemd naar beide opa’s). Op het
geboortekaartje staat; een volmaakt geschenk! Joah is het broertje van Lynn. Van harte feliciteren we Klaas-Paul en
Stephanie met de geboorte van Joah. En we wensen hen Gods zegen toe bij het opvoeden van hun kinderen.
Senioren Bijbelkring
Op dinsdag 29 januari willen we als Senioren Bijbelkring in de Oosterkerk bij elkaar komen. De Senioren Bijbelkring
begint om 10:30 uur en eindigt om ca. 12:00 uur. Daarna gebruiken we een eenvoudige – maar altijd gezellige - lunch
met elkaar. We lezen verder in Genesis. We zien opnieuw uit naar een fijne morgen rond de Bijbel. De kring zal de
volgende keer bij elkaar komen op dinsdag 5 maart.

Algemene Bijbelkring
Op dezelfde dinsdag 29 januari komen de deelnemers aan de Algemene Bijbelkring weer bij elkaar van 20:00 - 22:00
uur. We lezen samen verder over de aartsvader Jakob. 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. De volgende keer zal de kring gehouden
worden op 5 maart.
Ds. E. van den Ham
Catechese
Zon of regen…….het houd ons niet tegen! Ook deze week zijn er weer catechisaties en zijn alle jongeren weer welkom
in de Oosterkerk. Met vriendelijke groeten,
Cocky van Dorp
Opbrengsten collecten
Zondag 20 januari 2019 1.Diaconie € 306,10
Hartelijk dank voor uw gaven.

2. Kerk € 323,10 3. Jeugdwerk € 287,33
Wijkraad van diakenen

Actie Kerkbalans 2019
Graag wil ik u herinneren aan de Actie Kerkbalans. U heeft inmiddels allemaal bericht van de
Kerkrentmeesters van de Oosterkerk ontvangen. Wij vragen u vriendelijk het toezeggingsformulier in te
vullen als u een envelop hebt gehad. Heeft u toegezegd het digitaal te doen, wilt u dan controleren of u
deze mail gehad hebt en zo ja, of u deze afgehandeld heeft. Voor de mensen die een envelop hebben
gehad is er de mogelijkheid deze zondag deze in te leveren in de bus in de hal van de Oosterkerk. Als u
dat doet, komt er niet iemand meer langs om de envelop op te halen. Bij voorbaat dank voor uw
toezegging en ook voor uw medewerking. Uw kerkrentmeesters groeten u, hartelijke groet

Aart Hak

Actie Kerkbalans Kinderkerk(plus)
Hebben jullie al tijd gehad om van de bouwplaat een mooie "kerkspaarpot" te maken? Deze week kunnen jullie de
spaarpot ook nog maken en door klusjes te doen centjes verdienen om in de spaarpot te doen. Volgende week mogen
jullie dit geld meenemen en tijdens de collecte in de "kerkspaarpot" doen die op de tafel in de kerkzaal staat. Vandaag
en volgende week kunnen de kinderen van de kinderkerk hun "collectegeld" nog meenemen naar de kinderkerk. Veel
succes!
de leiding van kinderkerk (plus)
Gebedsmoment
Woensdag 30 januari komen we DV samen van 19 uur tot 19.55 uur in de Oosterkerk.
Onderwerpen zijn: Bidden voor: 1) Het diaconale werk in de gemeente. 2) Jeugdwerk en jongeren kerk/perron.
3) Onze stad, de bestuurders en de gemeenteraad; 4) Ingekomen gebedspunten.
Vraagt u/jij gebed? Er staat een doos voor gebedsbriefjes 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: Martine Fortuijn. Hartelijke groet
Piet van Daalen
Kompas
Zaterdag 2 februari is het weer Kompas. We gaan schaatsen. Verzamelen om 19.30 uur bij Silverdome. De avond is om
21.30 uur afgelopen. Let op: de avond heeft dit keer kosten: € 5,- plus eventuele huur van schaatsen.
Tot dan!
Lydia Vis
Privacyverklaring staat online
Onlangs heeft de kerkenraad een privacyverklaring vastgesteld. Deze verklaring is een gevolg van verplichtingen uit de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het document beschrijft hoe we in onze gemeente met
persoonsgegevens omgaan. U vindt de verklaring op onze
website: https://oosterkerkzoetermeer.protestantsekerk.net/privacyverklaring.
Jeroen Verhulst, scriba
Pianisten gezocht
Wij zijn nog steeds op zoek naar ouderen en/of jongeren die op de vleugel een lied willen begeleiden, bijvoorbeeld het
kinderlied. Ook bij speciale diensten willen we meer keus hebben uit pianisten. Onlangs is besloten om in de
Perronmeetings ook liederen te zingen. Daarvoor zoeken we mensen die dat graag op een muziekinstrument willen
begeleiden. Een mooie kans, ook voor jonge gemeenteleden om muzikaal actief te zijn in onze gemeente. Graag hoor
ik wie dit wil gaan doen. Via app 06-52346906 of spreek mij gewoon aan. Hartelijke groet,
Aart Hak

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

