Nieuwsbrief
Van de Protestantse Wijkgemeente POR (Pelgrimskerk/Oase/Regenboog)
Editie Oase

Zondag 10 mei 2020

Pastor: ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com
Hartelijk welkom bij de viering van onze online wijkgemeente.
(https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ)

Bij de dienst
Zondag 10 mei is zondag cantate, dat betekent ‘Zing’.
We beginnen dan ook met het zingen van psalm 98 om
de Eeuwige toe te zingen. In deze ‘paastijd’, want tot
Pinksteren leven we in de tijd van Pasen, zijn we nog
volop bezig met de betekenis van de opstanding van
Jezus.
De lezingen zijn uit Johannes 14 en 15. Jezus en zijn
leerlingen eten samen en de tafelgesprekken gaan over
wat er staat te gebeuren. Het is de dag voor het
pesachfeest. Jezus geeft een nieuw gebod: ‘Heb elkaar
lief, zoals ik jullie heb liefgehad. Ik en de Vader zijn één’,
en ‘ aan Zijn daden herkennen we zijn liefde voor
mensen’.
Die eenheid tussen de Vader, Jezus en mensen staat
centraal in de dienst. Zonder dat we ons er altijd bewust
van zijn, is die liefde van God op vele plaatsen in de
wereld werkzaam. Dat zien we ook in deze tijd gebeuren.
In het huis van de Vader (zijn hart) zijn vele verblijven,
en is er voor iedereen plaats. Een boodschap van hoop
voor alle mensen.
Een gezegende dienst gewenst,
Marga Schipper

Orde van dienst
voor de viering op 10 mei 2020 in de Pelgrimskerk
Voorganger: Marga Schipper
Lector:
Janny de Zeeuw
Organist:
Hans Jansen
Zang
o.l.v Arie Vooijs
Techniek: Nils van Velzen en Arie Vooijs
Muziek
Welkom
• Zingen: psalm 98: 1 en 4
• Bemoediging en groet
• Drempelgebed
lied 295 spreken en zingen: Wek uw kracht en kom
mij bevrijden
• Kyriegebed
• Gloria: Licht dat ons aanstoot - Lied 601: 1 en 2
Woord
• Gebed om de Heilige Geest
• Zingen: Kom tot ons o heilge Geest (3 x) - Lied 681
• Schriftlezing: Johannes 14: 1- 11 en 15: 9-12 (NB)
• Zingen: Abba Vader lied 886
• Overdenking

Antwoord
• Meditatieve muziek
• Zingen: Ik geloof in mijn God
Tekst: A. Bronswijk 68; melodie: lied 840
1. Ik geloof in mijn God als de kracht,
die het licht ontsteekt, waar geen duister is,
die weer glans aanbrengt, waar geen luister is,
die een vuurvlam is in de nacht.
2. Ik geloof in mijn God als de bron,
van waaruit alles leeft wat geboren is,
die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is,
die het woord sprak, waarmee het begon.
3. Ik geloof in mijn God als het doel
van de voeten die hier op de aarde staan,
van de dromen die door alle landen gaan,
van de zoektochten van het gevoel.
4. Ik geloof in mijn God als de stem,
die de wereld naar toekomst en vrede leidt
en het uitzicht biedt, al zo lang verbeid,
van geloof, hoop en liefde door Hem.
• Aandacht voor de collectedoelen
• Gebeden
Zegen
• Zingen: God zal je hoeden - lied 426
• Zegen
• Zingen: God zal je hoeden - lied 426
• Muziek

Kindernevendienst on line zondag 10 mei
Het is deze zondag Moederdag. Daarom zingen wij: “Ik
zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat, onder haar
vleugels waar het veilig zat”. Zo mogen wij ook schuilen
bij God, onze Vader en Moeder. Het Bijbelse thema is
deze zondag: Mooi en spannend
Mozes klimt de berg
Sinai op. Als hij
weer
beneden
komt, vertelt hij wat
God gezegd heeft.
‘Als jullie naar Mijn
stem
luisteren,
zullen jullie Mijn
volk zijn.’ Dat willen de mensen wel! De berg beeft en
schudt. Het is mooi en spannend tegelijk. Wat zal God
tegen hen zeggen?
Achter deze nieuwsbrief zit het werkblad bij dit verhaal.
Zo zijn we zondag weer, via YouTube, met elkaar
verbonden!

Collectes

Mei-junikrant over ‘Geestkracht’

Voor de periode dat we als Pelgrimskerk Oase en
Regenboog alleen gezamenlijke online vieringen
hebben doen we de collectes ook samen.
Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is
voor de diaconie (zie hieronder) en de tweede collecte
voor het wijkwerk.
U kunt op verschillende manieren bijdragen:
1. Op de websites vindt u eenvoudige doneer
knoppen, waarmee u via iDeal een gift kunt doen.
2. Via overschrijving:
Diaconie: NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v.
Diaconie PGZ Oase o.v.v lokaal diaconaat
Wijkwerk: NL91 INGB 0007 2299 26, t.n.v. Prot.
wijkgemeente Pelgrimskerk / De Regenboog o.v.v.
collecte wijkwerk.
3. Via de volgende linken (werkt alleen via de online
nieuwsbrief)
- collecte voor lokaal diakonaat
- collecte wijkwerk
Hartelijk dank!

Deze week is het mei-juninummer van Kerk in
Zoetermeer uitgekomen en verspreid. In deze
bijzondere tijd van virus, crisis en maatregelen een krant
met verhalen en berichten die in veelkleurigheid laten
zien wat ‘Geestkracht’ teweeg kan brengen.
De krant niet ontvangen, een extra nummer nodig of iets
te vragen? Bel of mail de redactie en kijk voor actuele
informatie ook op de website.
Namens de redactie,
Marieke van der Giessen-van Velzen
T (079) 3 522 519
E info@kerkinzoetermeer.nl W kerkinzoetermeer.nl

Bij de collecte van 10 mei
Sinds er online kerkdiensten zijn hebben we collectes
mogelijk gemaakt d.m.v. het overmaken van geld. In de
40dagentijd waren de opbrengsten voor de bijzondere
bestemmingen van Kerk in Actie. De laatste 3 collectes
waren voor de hulp van Kerk in Actie in de
vluchtelingenkampen op Lesbos. De diaconie zal de
opbrengst hiervan verdubbelen. De totale opbrengst is
nu nog niet bekend, de verwerking kan een paar weken
duren. Nu willen we graag in de eerste collecte uw
bijdrage vragen voor het plaatselijke diaconale werk,
zoals
wijkwerk
en
individuele
hulpverlening,
ouderenwerk, kosten voor bijzondere diensten en
kerkomroep. Veel activiteiten liggen nu stil, maar zodra
het weer kan starten, is het fijn als hiervoor voldoende
geld is. Uw bijdrage is van harte welkom.
De diaconiën van de POR

Helpt u ook de Voedselbank?
Namens de cliënten van de Voedselbank willen wij u
hartelijk danken voor de gulle gaven van de afgelopen
weken. Uw bijdrage is een waardevolle aanvulling. Zoals
in de krant geschreven is, wordt de Voedselbank in Den
Haag vanaf 1 mei voorzichtig opgestart met
ondersteuning van Defensie. De uitdeelpunten van
Zoetermeer zullen als laatste aansluiten.
Uw gaven blijven dus van harte welkom: houdbare
levensmiddelen, groente en citrus kunt u brengen naar
de Oase op maandag tussen 14-16 uur, naar de
Genesarethkerk op donderdag van 11 tot 13 uur en op
zaterdag 14-16 uur en dagelijks bij fam. van Heijst,
Leiwater 32. Daar staat een doos bij de voordeur. Giften
zijn welkom via de rekening van de diaconie onder
vermelding Voedselbank.
Grietje Cusell

Online Avondmuziek 10 mei
Bezetting en bevrijding. De tiende mei is een beladen
datum: precies 80 jaar geleden begon de bezetting. Ook
kunnen we 75 jaar vrijheid vieren. We vertellen ‘verhalen
om nooit te vergeten’, uit ons land en uit de Bijbel.
In de Avondmuziek van zondagavond 10 mei klinken in
een online uitzending rondom dit thema woorden van
gedenken en bemoediging uit de Bijbel, omlijst door
muzikale momenten. Medewerking: ds. Kees Wesdorp,
cantor-organist Ronald de Jong, trompettist Wim Wiarda
en zang door een kleine bezetting van het Oude Kerk
Ensemble.
Deze Avondmuziek in de serie Muzikale avonddiensten
van de Oude Kerk wordt online uitgezonden.
W kerkomroep.nl > Zoetermeer > Oude Kerk > 18.30
uur. Het liturgieboekje is als pdf te vinden op
www.oudekerkgemeente.nl
Jaap van der Giessen,
werkgroep Projectkoor Oude Kerk

Geloofsgemeenschap de Oase
Bericht van overlijden
Via de kerkelijke ledenregistratie vernamen wij dat ons
gemeentelid mevr. J.W. Both - Bouwman is overleden op
28 april 2020, in de leeftijd van 81 jaar. Zij woonde de
laatste tijd in De Boomgaerd aan het Zalkerbos. Wij
wensen de familie van mevr. Both en allen die haar
zullen missen de troostende nabijheid van God en
mensen.

Bloemengroeten
De bloemengroet gaat naar
- Dhr en mevr Kuiper van Oeveren. Op 20 maart waren
zij 50 jaar getrouwd.
- Henk en Irene Kwaczynski. Zij zijn 10 mei 25 jaar
getrouwd.
Beide echtparen van harte gefeliciteerd met deze
heugelijke dag.

Jarigen 80+ deze week
Vandaag is de heer A.J. Granneman 83 jaar geworden.
15 Mei wordt de heer E. van Heerde 80 jaar. Mevr. A.C.
Visse – Lommert wordt op 16 mei 89 jaar en
Mevr. E.F. Stolp – Wiersma bereikt ook op 16 mei de
hoge leeftijd van 95 jaar. Wij wensen u allen een
gezegende dag toe en wensen dat er goede mensen om
u heen zijn die zorg en aandacht voor u hebben.

Geluidsinstallatie Oase –akoestisch en visueel
een aanwinst

Geloofsgemeenschap de Pelgrimskerk

Hiep hiep hoera … maar nog even in kleine kring. Met
corona vertraging zijn vorige week door het bedrijf
Presentation Partner de vier nieuwe luidsprekers
geplaatst, hangend aan een stang onder het plafond van
de Oase. Daarmee zijn de voorzieningen voor het geluid
in en vanuit de Oase up to date gebracht. Naast de
aanmerkelijk betere geluidskwaliteit zijn de speakers in
de nieuwe opstelling ook visueel een aanwinst. Jammer
dat we nog moeten wachten tot we weer ‘gewoon’
diensten in de Oase kunnen meemaken en het zelf zien
en horen. Ook als begeleidingsgroep: Arie Vooijs, Taco
Slagter en ik, zien wij uit naar het moment dat de nieuwe
installatie echt ‘live’ kan gaan. Met hartelijke groet,
Jan Jonker
tel. 079-3517602, e-mail: jkjonker@gmail.com

Meeleven

Geloofsgemeenschap de Regenboog
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar
Nelleke v.d. Ende.
We wensen haar en Wim sterkte en beterschap toe.

Meeleven
Het is fijn dat Hennie Plugge weer thuis is uit het
ziekenhuis. Zij was daar opgenomen met benauwdheid
wegens hartklachten, wat gelukkig verholpen kon
worden.

Verjaardagen 80+
Dhr. P. Kruik wordt op 10 mei 86 jaar
Mevr. M. Berbiers wordt op 11 mei 80
Dhr. H.J. van den Boomen wordt op 13 mei 81 jaar
Mevr. M.C.J. den Dulk – Storm wordt op 15 mei 91 jaar
Mevr. S.H. den Boef - van Ee wordt op 19 mei 85 jaar)
Dhr. G.J. Sterk wordt op 21 mei 83 jaar
Mevr. E.E. Swaneveld – Krikke wordt op 22 mei 82 jaar
Mevr. A. Geerlof – Krap wordt op 23 mei 82 jaar
Allen van harte gefeliciteerd !!!

Wat zijn we trots, toen we hoorden dat ons gemeentelid
van de Pelgrimskerkgemeente, Mevrouw Lindhout - De
Leeuw een lintje heeft gekregen. Van harte gefeliciteerd,
mevrouw Lindhout, namens alle geloofsgenoten van de
POR, in het bijzonder de Pelgrimskerkgemeente.
Eind vorige week heb ik gesproken met de Heer
Noorloos (zie de laatste Nieuwsbrief). Hij had
verheugend bericht: als de operatie van zijn dochter
slaagt, zal herstel zeer zeker mogelijk zijn. Hij is
dankbaar om dit te mogen melden en fijn dat we zo met
elkaar mogen meeleven.
We feliciteren alle moeders, grootmoeders en
overgrootmoeders met 10 mei, Moederdag! Ook denken
we aan en bidden we voor allen die juist op een dag als
vandaag “moeder” missen en voor eenieder die graag
moeder had willen worden, maar door welke
omstandigheden dan ook niet geworden is. Laten we juist in een tijd als de onze - voor elkaar, in lief en leed,
“kerkfamilie” zijn!
Afgelopen woensdag hebben premier Rutte en minister
de Jonge tijdens de persconferentie ons wat meer
perspectief gegeven over de volgende stappen in de
Corona-tijd. Dat is hoopgevend! Hoewel voorzichtigheid
nog steeds geboden is en we ons zeker zullen houden
aan de maatregelen van de overheid, kom ik graag met
u in contact. Voelt u zich vooral vrij om mij te bellen, te
mailen of te appen! Maandag, woensdag en vrijdag komt
mij het beste uit. U allen een zonnig weekend en een
gezegende zondag gewenst, Sandra HermanusSchröder, wijkpastor Pelgrimskerk/Regenboog

Bloemengroet
De bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente gaan
deze week als een hartelijke groet en felicitatie naar ons
gemeentelid zr. M.C. de Roo-van der Wart.
Zr. de Roo hoopt vrijdag 15 mei de gezegende leeftijd
van 92 jaar te bereiken. Wij wensen haar, ondanks alle
beperkingen, een gezellige dag toe en een goede tijd
met allen die haar lief zijn.

Jarigen 70+ in de week 10 – 16 mei
15 mei Mevr. M. C. de Roo – van der Wart.
Redactie Weekbericht Oase
De komende weken treft u de algemene informatie
en de informatie van De Oase aan in deze
gezamenlijke POR-nieuwsbrief, editie Oase.
Kopij kunt u, zoals altijd, sturen naar
weekberichtoase@gmail.com.
Voor de Nieuwsbrief van 10 mei graag de kopij
inleveren uiterlijk woensdag 6 mei vóór 18.00
uur.
Afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u doen door
een mail te sturen naar
weekberichtoase@gmail.com

