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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 de
Bijbel voor de kinderkerk mee. Daarna verlaten de kinderen achter de Bijbel de kerkzaal. Tijdens het collecteren
komen de kinderen weer terug. Het thema deze morgen is uit Ester 4: Ester moet haar volk redden.
Afwezig
In verband met projectbezoek en vakantie is uw wijkpredikant afwezig van woensdag 6 t/m dinsdag 26 februari. Mocht
u in die periode dringend pastorale hulp nodig hebben, wilt u dan contact opnemen met pastoraal medewerkster
Cocky van Dorp, met uw wijkouderling of met de scriba? Zij zullen ervoor zorgen dat u verder wordt geholpen.
Ds. E. van den Ham
Catechese
Deze week zijn er weer gewoon catechisaties.
Cocky van Dorp
Opbrengsten collecten vorige week
1. Diaconie: € 285,22; 2. Perron activiteiten: € 291,80; 3. St. Evangelie en Moslim: € 323,95,82
Hartelijk dank voor uw gaven.
Wijkraad van diakenen
Hart4U – ' Psalm 139’
Psalmen kunnen je persoonlijk raken, psalm 139 is daar zeker een voorbeeld van. Vanmiddag gaan we me deze
psalm aan de slag. Van harte welkom in de Hart4U dienst waar Ds PJ Visser uit Amsterdam. zal voorgaan en waar
we met elkaar Zijn naam met lof prijzen mogen groot maken. Groet,
Jan Riedijk
Dankjewel !
Onze schoonzoon Diederik overleed na een korte ziekteperiode van nog geen 3 weken. Alle kaarten, appjes, mails en
bloemen hebben ons gesteund. Het is goed om lid te zijn van deze warme kerk de Oosterkerk. Gemeente bedankt
voor jullie meeleven!
Gerrit en Tannie Jorna
Wegwijs
Als de klimaatverandering doorzet, zal de zeespiegel overal op aarde fors stijgen. Een beangstigend idee of niet? Wat
zegt de Bijbel over het klimaat? En hebben wij ook een taak? We hopen elkaar vanavond te ontmoeten in de
Oosterkerk! Groet,
De wegwijsleiding

Wijkkring Oosterheem
Dinsdag 12 februari komt de wijkkring Oosterheem weer bijeen. We spreken met elkaar over de eerste Bijbelstudie
van ds. Van den Ham over Jeremia. De Bijbelstudie staat op de website onder ‘Toerusting’ en is te downloaden. Krijg
je hem liever per email, stuur dan een mail naar Arjen van Trigt (arjenvantrigt@solcon.nl). Alle Oosterhemers van
hartelijk welkom, vanaf 20.00 uur in de Oosterkerk.
Peter Jan de Vogel en Arjen van Trigt
Wijkkring Dorp
Dinsdag 12 februari komen we als kring Dorp weer bij elkaar. Vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar aan de 1e
Stationsstraat 104. We zullen hoofdstuk 5 uit het boekje Opgeheven Handen behandelen. Iedereen is van harte
welkom.
Marja Pelle
Woensdag 13 februari, Oosterkerk: Kleur bekennen
Kleur bekennen – verdiepend geloofsgesprek met christenen uit de verschillende Zoetermeerse kerken. Thema:
Christenen en Christus - wie is Christus voor ons? Met ds. Dick Sonneveld (PG Regenboog) en Bertus Fortuijn (van
onze gemeente). Groepsgesprekken na de inleidingen. Aanvang symposium: 19.30 uur (gratis); aanvang maaltijd:
18.30 uur (inloop vanaf 18.00 uur). Kosten maaltijd: €5. Informatie en opgave voor de maaltijd: Flip Bakker
(624689649) Groeten,
Jeroen Verhulst
Gebedsmoment
Woensdag 13 februari komen we DV samen, van 19.00 uur tot 19.55 uur in de Oosterkerk. Onderwerpen zijn:
1) Bidden voor: De Prediking in kerk/perron; 2) Bidden voor: De Hart4you diensten;. 3) Bidden voor: Het volk Israël;
4) Bidden voor: ingekomen gebedspunten. Vraagt u/jij gebed. In de kerkhal staat een doos voor gebed briefjes, maar
mailen naar de leiding kan ook. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden in de Oosterkerk / thuis op
welk tijdstip dan ook. Leiding: Piet van Daalen.
Bijbelquiz op de club
Vrijdag 15 februari testen wij op de club jullie Bijbelkennis. Maar let goed op, er zitten actieve vragen tussen! We
starten om 19.00 uur. De avond eindigt om 20.30 uur. Tot vrijdag!
De Leiding
Potgrondactie voor bijbels vervolgde christenen.
Tot 28 februari kunt u universele potgrond per zak 40 liter á € 4,50. Bestellen. De formulieren die bij het prikbord
liggen kunt u meenemen en uw bestelling doen. Iedere 2 zakken levert een Bijbel op voor de vervolgde christenen.
Een mail of telefoontje naar Piet van Daalen is ook goed: p.j.van.daalen@casema.nl; Tel. 06-51386546
Piet van Daalen
Hulp gevraagd
Vanuit de diaconale hulpdienst van de Morgenstergemeente zijn wij dringend op zoek naar een huishoudelijke hulp
voor een mindervalide, vrouwelijk gemeentelid. Wilt u ons helpen?
Vriendelijke groeten,
Ingrid Cammeraat (06 27202905)
Mamaclub Oosterkerk
Vrijdag 15 februari komen wij weer samen in de Mamaclub! Het thema is de 40 dagen tijd. 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! 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
Kerkbalansactie 2019
Opnieuw vraag ik uw aandacht voor de actie Kerkbalans. Nog een aanzienlijk deel van de enveloppen met
toezeggingsformulier zijn niet terug ontvangen. Wilt u ervoor zorgen dat deze alsnog worden ingeleverd in de bus in
de hal. Dank voor uw medewerking. Hartelijke groet van uw kerkrentmeester,
Aart Hak
Avonden Geloofsopvoeding
Vind je het soms lastig om gesprekken met je kinderen (in de basisschoolleeftijd) over het geloof te hebben? Of
worstel je met het maken van andere keuzes dan je omgeving? En hoe vier je de Bijbelse feesten met je kinderen?
Als je hier graag meer over wilt weten en er samen met andere ouders over in gesprek wilt gaan, ben je van harte
welkom bij de avonden over Geloofsopvoeding op 7 & 19 maart en 9 april in de Oosterkerk. De HGJB verzorgt de
eerste 2 avonden en Nelleke Tak de laatste avond. Meer informatie vind je op www.oosterkerkzm.nl (onder activiteiten
> toerusting). Inschrijven kan ook via de website of via jannekevandenakker@outlook.com.
U bent van harte welkom!
Taakgroep Toerusting
Vragen? De gastvrouwen en gastheren van het welkomstteam
helpen u graag!
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Open projectmiddag School met de Bijbel
Heeft u Pietje Puk wel eens gelezen? Of Sjakie en de chocoladefabriek? Ziet u zo’n boek voor u? Dan is de open
projectmiddag een gebeurtenis die u niet mag missen! Donderdagmiddag 21 februari staan de deuren van de School
met de Bijbel open voor ouders, familie en belangstellenden. Iedere klas presenteert op een zeer creatieve manier
een kinderboek. Ook worden mooie spullen aan de man gebracht, waarbij de opbrengst gaat naar speeltoestellen
voor het nieuwe schoolplein. De middag begint om 16:30 uur en eindigt om 19:00 uur. Eten en drinken is volop
verkrijgbaar. Voor u dus een ideale gelegenheid om de maaltijd op school te gebruiken en rustig rond te kijken. Een
speciaal welkom aan ouders die de school eens van binnen willen bekijken om een goede keuze te kunnen maken
voor hun kind. Het is daarnaast ook mogelijk om op deze middag uw kind aan te melden. Spreek hiervoor de
schoolleider aan, Gerard Bel. Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht op onze website: www.smdb-mantum.nl.
Elise van der Velden
Een musical met jou in de hoofdrol!
Ben je tussen de 4 en 12 jaar en lijkt het jou ook zo leuk een keer te schitteren in een musical? Nou, dat kan! Op
zaterdag 16 maart a.s. verzorgt theatergroep De Vliegende Speeldoos een heel bijzonder, leuk en flitsend
programma, waarbij we in maar liefst 1 dag de musical van Jona gaan instuderen. Jij kunt meespelen in deze musical.
Het is een onvergetelijke ervaring! De musical wordt met jullie ingestudeerd onder begeleiding van echte acteurs,
zangers en dansers. Aan het eind van de middag spelen jullie samen met hen een fantastisch en stralend optreden.
Uiteraard voor echt publiek. Want voor de voorstelling is natuurlijk iedereen van harte welkom om te komen kijken.
Reageer snel, want vol = vol! Locatie Oosterkerk. (Deelname is gratis, wel vragen we om een vrijwillige bijdrage.)
Voor meer info of inschrijving: Henne van der Slik en Arianne Hak info@worshipzoetermeer.nl
Henne en Arianne
Vivaldi en Bach in oktober: projectleden gezocht!
Op zaterdag 12 oktober viert Cantica het 35-jarig bestaan met een feestelijk lustrumconcert. Om het feest extra glans
te geven zoeken wij projectleden. Het repertoire bestaat uit 2 stukken van Vivaldi: Gloria en Magnificat, en van Bach
het Kyrië uit de Hohe Messe en Gloria BWV 191. Lijkt het je leuk om deze muziek mee te zingen, geef je dan snel op!
Telefonisch (079-3317422) of per mail (secretaris@cvecantica.nl). Je krijgt een korte stemtest om te kijken of je stem
bij het koorpast. De repetities starten vanaf eind februari, wekelijks op maandagavond.
Marieke Leenman, Secretaris CVE Cantica
Kerk in Zoetermeer-krant over ‘Muziek in de kerk’
In het februarinummer van ‘Kerk in Zoetermeer’ zet muziek de toon. In interviews komen musici uit De Oase, de
Oosterkerk en De Regenboog aan het woord, en nog veel meer. Ontvangt u ‘Kerk in Zoetermeer’ nog niet? Wilt u een
extra nummer voor uw buren, vrienden of kennissen? Mail naar E info@kerkinzoetermeer.nl of bel T (079) 3 522 519.
Dan zorgen we daar graag voor! Namens de redactie,
Marieke van der Giessen-van Velzen
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