Perronmeeting: Waar ben jij vol van?
Heerlijk is dat als je na een goede maaltijd lekker vol zit. Helemaal verzadigd. Er kan niks meer bij. Soms zit ons hoofd
en hart vol. Er kan niets meer bij. Dat kunnen leuke, maar ook minder leuke dingen zijn. Vandaag denken we na over de
vraag waar we vol van zijn. Of zijn we juist leeg? God wil ons volmaken door met Zijn Geest in ons te wonen. Maar is
daar eigenlijk wel plek voor? En wat gebeurt er dan? Daarover gaan we het hebben in deze meeting. Een speciale
meeting want het is Pinksteren. Ook hebben we een mysterie gast met een bijzonder verhaal. Benieuwd wie dat is?
Kom ook kijken. Timo Hagendijk is onze spreker en lezen we uit Handelingen 2 vers 1 - 12. Welkom! Timo Hagendijk
We zijn weer open!
Voordat het Corinavirus onze samenleving in de greep kreeg was er op de dinsdagmiddag altijd de mogelijkheid om
even binnen lopen in de ontvangstruimte van de Oosterkerk in Oosterheem. De wijkbewoners van Oosterheem liepen
dan even binnen voor een gesprekje, een kopje koffie of een moment voor rust en bezining. Toen het coronavirus haar
kop op stak hebben we deze inloop jammer genoeg moeten sluiten. Maar vanaf dinsdag 2 juni, van 13.00 uur tot 16.00
uur is er weer een “Open Kerk”. Binnen de richtlijnen van het RIVM bent u weer van harte welkom. We zien u graag
verschijnen aan het Oosterheemplein 320 (winkelcentrum Oosterheem).
Willem Vermeulen
Coronacrisis: collecte 7 juni!
De gevolgen van de coronacrisis treffen ons allemaal, al voelt de een ze meer dan de ander. Wie deze crisis zéker
voelen, zijn mensen in landen als Moldavië, Colombia en Rwanda. Door de verplichte lockdowns kunnen zij niet
werken. En geen werk betekent geen geld en dus geen eten. De verhalen uit deze landen zijn hartverscheurend.
Mensen komen om van de honger. Ongekend wat hier gebeurt! Kerk in Actie – waar Jurjen de Groot directeur van is –
zet zich in om deze nog onbekende, stille coronaramp te voorkomen. Kerk in Actie ondersteunt kerken over de hele
wereld die opstaan om mensen te helpen. De komende maanden hebben ze €1,2 miljoen nodig voor voedsel- en
hygiënepakketten, medische zorg en financiële steun voor de meest kwetsbare mensen. Samen zijn we de kerk in actie.

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

Ouderenpastoraat: 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: NL50RABO0373712898 t.n.v. Diaconie PGZ Oosterkerk

Daarom vragen we u vrijmoedig om, ook in deze verwarrende tijden, onze naasten ver weg niet te vergeten. Help een
stille coronaramp voorkomen!
Zondag 7 juni a.s. zal de 1e collecte bestemd zijn voor de campagne “Help een stille coronaramp te voorkomen” van
Kerk in Actie. Vast hartelijk dank voor uw betrokkenheid! Diaconie,
Helmert van der
Slik
Terug naar de kerk
Zoals je ongetwijfeld hebt meegekregen geeft de overheid vanaf 1 juni ruimte om met 30 mensen samen te komen in
een kerkdienst en vanaf 1 juli met maximaal 100 mensen. Voor de kerkenraad was dit reden om een werkgroep in het
leven te roepen die het weer opengaan van de Oosterkerk voorbereidt en begeleidt.
Net toen de werkgroep haar werk startte, kwam het dringend advies van de Protestantse Kerk in Nederland om in
kerkdiensten met 30 mensen niet te zingen. In de huidige vorm met 10 mensen is zingen geen probleem. We stonden
toen voor de keus: of op de oude voet verder en zang in de kerk of met meer mensen samen en geen zang.
We hebben er uiteindelijk voor gekozen om de onlinediensten in de maand juni te houden zoals ze nu zijn, omdat dit
voor het luisteren thuis het best is. Ook hebben we hierdoor de tijd om de kerkdiensten met 100 mensen goed voor te
bereiden. Want daar gaat we wel van uit: na 1 juli kunnen we allemaal weer naar de kerk, zij het niet allemaal tegelijk
maar in groepen van 80 of 100. We moeten dus nog even geduld hebben. Intussen wensen we jullie en onszelf
gezegende onlinediensten toe.
Werkgroep Terug naar de kerk, Arjen van Trigt

