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Genieten van de zomer

Huiskamer gaat weer open

Ook in de zomermaanden mogen we ons rijk
rekenen met de technische faciliteiten die de
Immanuelkerk ons biedt. De mooie juliviering met
Hans en Els op 11 juli kunt u nog terugzien
wanneer u maar wilt en ook op en na 8 augustus
kunt u de Oaseviering ‘gewoon’ op pc, tablet of
telefoon zien.
Zie voor KerkTV de handleiding op onze website
(klik hier). Van harte welkom om 'online' mee te
vieren!

De Huiskamer op donderdagochtend in de
Immanuelkerk is terug van weggeweest. Medio maart
was de lockdown er de oorzaak van dat we elkaar daar
niet meer konden ontmoeten. Vanaf de eerste week van
augustus is de Huiskamer echter weer open, op
dinsdag- en donderdagochtend van 10 tot 12 uur.

In augustus gaan we kijken hoe we handen en
voeten gaan geven aan onze eerste ‘publieksviering’ op 12 september. We zullen daarbij het
protocol volgen van de Immanuelkerk, die dat weer
ontleent aan de landelijke richtlijnen van de PKN.
We verheugen ons erop een aantal van u weer
‘live’ in de kerk te ontmoeten.
Maar eerst mogen we genieten van een – tot nu toe
– echt Hollandse zomer, en dat is ook wel weer fijn
na al die hittegolven in voorgaande jaren. Een
zomer ook om nog even rustig terug te kijken op de
vreemde, soms hectische maanden waarin het
coronavirus ons leven flink op zijn kop zette. Het
goede nieuws is dat we langzaam weer terug gaan
naar normaal.
Een goede vakantie gewenst!
Bestuur Oase

De Oase-mensen ontmoeten elkaar op de
donderdagochtenden. Als u weer zin hebt om met
anderen even bij te kletsen met een kop koffie of thee
erbij, bent u van harte welkom.
Ook een diepgaander gesprek is mogelijk, want de
leden van de pastoraatsgroep van Oase willen hun
motto ‘omzien naar elkaar’ weer inhoud geven en
pakken hun maandelijkse aanwezigheid in de
Huiskamer in augustus weer op. Op elke derde
donderdag van de maand (voor ’t eerst dus weer op 20
augustus) is iemand van deze groep in de Huiskamer
aanwezig, en beschikbaar voor een meer persoonlijk
gesprek in een andere ruimte van de kerk.
In de entreehal treft u daarom een afbeelding aan van
een man die het Luisterend Oor verbeeldt. Hij nodigt u
letterlijk uit om uw verhaal te doen.
Ook buiten de donderdagochtend kunt u een rustig
gesprek onder vier ogen aanvragen bij één van de
leden van de pastoraatsgroep. Contactgegevens:
Jet van Woerkum: jet.vanwoerkum@upcmail.nl.
Joep Coonen: 040 2536593.
Harry de Bot: hadebot@planet.nl, tel. 06 5326 1270.
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We zijn met de Kliederkerk
naar buiten gegaan
Op zondag 21 juni mochten we nog geen
Kliederkerk in de kerk houden. Met knutsels, een
viering en eten. Daarom hebben we maar een
ander plan bedacht 😜.
Allereerst een puzzeltocht. QR-codes scannen en
letters zoeken die op ramen in de wijk waren
geplakt. Samen vormden zij de woorden
‘Kliederkerk is…’. Terug in de kerk mochten de
kinderen aangeven wat ze van de Kliederkerk
vonden. Onderweg hebben we in het park bij De
Parasol wat gegeten en gedronken. De kinderen
maakten (wens-)kaarten, die ze bij mensen in de
brievenbus in het zorgcentrum Merefelt hebben
gestopt. Als een kleine bemoediging. Het is immers
voor hen een zware tijd.

2/4

De volgende Kliederkerk is 4 oktober. Hopelijk kunnen
we dan weer in de kerk zelf aan de slag.
Tot zondag!
Groeten van Kees, Astrid en Hetty

Een groet aan de mensen van Merefelt

Geloofskoffers
De Jeugdraad van de Immanuelkerk heeft twee super
leuke koffers staan met allerlei verrassingen!! Eentje
voor de leeftijd tot 8 jaar. De andere van 8 t/m 14 jaar.

Lekker buiten knutselen…
In de kerk wachtte nog een verrassing: het
Kliederkerk Zomer-werkboek, met leuke knutsels,
puzzels en opdrachten. Het was een leuke middag.

Koffer tot 8 jaar:
In deze koffer zitten boekjes en spelletjes die van pas
kunnen komen op de weg die jullie gaan met je jullie
kinderen. Boekjes om samen te lezen en samen over te
praten. Spelletjes om samen te doen en van te
genieten. Op de USB-stick staan knutsels om te maken
en een link naar een film om samen te kijken. Er zit een
mapje met wat links naar websites.
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Koffer 8 t/m 14 jaar:
In deze koffer zitten leuke dingen die je kunt doen.
Of over te praten met je vrienden en vriendinnen of
met je ouders. Natuurlijk kun je heel veel op
internet vinden, maar het blijft leuk om samen een
spel te doen of gezellig te praten met vrienden of
familie. (Zie afbeelding en inhoud hiernaast).
Opzet:
Je mag de koffer een tijdje in huis hebben. Daarna
geef je de koffer door aan een ander gezin of geef
je hem terug aan Lieuwe of mij.
Heb je vragen of opmerkingen, neem gerust
contact op. Veel plezier met de koffers!
Lieuwe Wijbenga
06-19356774
l.t.wijbenga@ziggo.nl
Kees Bikker
06-51514772
keesbikker53@gmail.com
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Slotgedachte – om te onthouden
De slotgedachte van de Oaseviering van 11 juli is de
moeite waard om in deze nieuwsbrief te worden
herhaald. Bij deze.
Als ik je deze week tegenkom God,
in welke mens dan ook,
en je doet een beroep op mij;
laat me dan niet piekeren of ik wel tijd genoeg heb,
of ik wel geld genoeg heb,
of ik wel sterk genoeg ben
om je te geven wat je vraagt.
Als ik je deze week tegenkom God,
in welke mens dan ook, en je hebt hulp nodig;
laat mij dan niet treuzelen tot een ander het opknapt;
iemand die vast sterker is,
iemand die vast meer tijd heeft,
iemand die beter missen kan waaraan jij gebrek hebt.

Als ik je deze week tegenkom God,
in welke mens dan ook, en ik hoor je vraag;
laat mij dan niet afwegen
of het anders kan
of je het wel waard bent,
of ik er wat mee opschiet,
of ik niet wat beters te doen heb.
Als ik je deze week tegenkom God,
in welke mens dan ook,
en je kijkt me aan;
laat me dan onbezorgd alles uit de kast halen,
niets achter de hand houden,
mijzelf helemaal geven
in het volste vertrouwen
dat ik goed terecht kom.

