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

Zondag 12 juli 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)

Orde van dienst

Bij de dienst

voor de viering van zondag 12 juli 2020
Plaats van opname:
De Oase
Voorganger:
pastor Sjon Donkers
Lector:
Coby Velzen
Organist:
Arend van der Toorn
Zanggroep van gemeenteleden van de POR

In de gelijkenissen die Jezus vertelt gaat het altijd over
het Messiaanse Rijk en hoe we dat kunnen realiseren.
Mattheus vertelt in hoofdstuk 13 het verhaal over een
zaaier die zaad strooit dat hier en daar niet kan groeien.
Maar het grootste deel komt wel tot bloei.
We zullen vandaag kijken hoe deze gelijkenis ook voor
ons in onze tijd een inspiratie kan zijn om iets van dat
Messiaanse Rijk zichtbaar te maken.
Pastor Sjon Donkers

Zaad in goede grond …
Voorbereiding
• Inleidend orgelspel
• Welkom door de voorganger.
• Bij de Paaskaars: Lied 219: Licht om te leven
• Aanvangslied psalm 65: 1 en 2: De stilte zingt u toe o
Here
• Stilte, moment van persoonlijke bezinning
• Groet, Bemoediging en Drempelgebed
• Psalm 65: 6
• Kyriëgebed, gezongen uit Zingenderwijs 114: Om de
mensen
• Glorialied Lied 677 uit Zangen van zoeken en zin:
Glorie aan God in den hoge (canon)
Dienst van het Woord
• Gebed voor de opening van het Woord
• Kindernevendienst.
• Schriftlezing: Mattheüs 13: 1 – 11, 18 -23
• Zingen: lied 183: Een zaaier zaaide in ’t rond
• Uitleg en verkondiging
• Kort orgel- of pianospel
• Lied uit Zingenderwijs 167: Wij mensen blijven
dromen dromen
Dienst van het antwoord
• Inzameling van de gaven
• Dankgebeden, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
• Slotlied: uit Zingenderwijs 40: Een frisse wind die
waaien gaat
• Wegzending en zegen, gezongen: uit: Tussentijds
116/Gezangen voor liturgie 344:
De Levende zegene en behoede ons

Collectes 12 juli
Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is
voor de diaconie, deze week voor de plaatselijke
diaconie, 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. plaatselijke diaconie
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)
- Diaconale collecte o.v.v. plaatselijke diaconie
- collecte wijkwerk

Eerste Collecte voor de plaatselijke diaconie
Vandaag collecteren we voor de plaatselijke diaconie,
dus voor wat in de POR nodig is voor wijkwerk en
individuele hulpverlening, ouderenwerk, kosten voor
bijzondere diensten en kerkomroep.

Actie vakantie tas
Afgelopen maandag heeft een groepje vrijwilligers
samen met de Diaconie 135 vakantietassen gevuld. Wat
was dat fijn om dat te doen. Komende 2 weken gaan we
de tassen rondbrengen. Ik kan me nu al verheugen op
de blijde gezichten. Wat een gulle gaven hebben we van
u mogen ontvangen! Ook de ROPA, Rotery en boekhandel Sylvester hebben ons gesponseerd. Alle gevers
hartelijk dank namens de kinderen van de tassen.
Diaconie POR.

Kindernevendienst on line zondag 12 juli

Voorbeden

Jezus vertelt de gelijkenis van
de zaaier. Het zaad komt op
verschillende plekken terecht.
Op de ene plek komt het tot
bloei, op de andere plek komt
er niets van terecht. Zo is het
ook met het woord van God, zegt Jezus. Veel mensen
horen de verhalen over God maar ze reageren er
allemaal anders op. Hoe reageer jij?
In deze kindernevendienst (de laatste van deze zomer)
hebben we ook aandacht voor de groep 8-ers die na de
zomervakantie naar de brugklas gaan. Dat is een hele
overgang! De jongeren van de tienerdienst hebben een
speciale uitnodiging gefilmd waarin ze ook een tipje van
de sluier oplichten over hoe het er aan toe gaat tijdens
deze diensten. In de kerkdienst op 26 juli besteed ds
Carina Kapteyn ook aandacht aan overstappen, aan hoe
het is om iets nieuws te gaan doen. Dan kunnen we
bijvoorbeeld zien hoe de kinderen hun handafdruk op de
muur van de jongerenruimte zetten en zo officieel tiener
worden!
Bij deze nieuwsbrief zit het werkblad bij het verhaal van
de zaaier. Zo zijn we deze zondag voor de laatste keer
voor de zomer via YouTube, met elkaar verbonden.

Voor de online-vieringen op zondag kunt u uiterlijk de
woensdag daaraan voorafggande tot 10.00 uur voorbeden doorgeven via voorbedenpor@gmail.com. Na die
tijd komen uw voor- en dankbeden een week later aan
de beurt. In verband met privacy kunt u alleen dank- en
voorbeden opgeven voor uzelf of uw gezin. Realiseert u
zich dat deze bedes via websites en internet door velen
gehoord en gezien worden.
Voor de vieringen door de week in de kerkzaal kunt u
dank- en voorbeden direct bij de voorgangers opgeven.

Weer naar de kerk.
Op zondag is iedereen welkom om de eerder opgenomen online dienst te bekijken via de beamer in de
kerkzalen of ’t Centrum. Wel graag vooraf aanmelden via
reserveringenpor@gmail.com of telefonisch via 0649760075 (Els Alebregtse. Let op! De aanvangstijd is het
voor ons allen vertrouwde 10.00 uur!!
Door de week bent u welkom bij korte vieringen in de
kerkzaal. Ook voor deze vieringen moet u zich van te
voren opgeven. Mocht u vergeten zijn om zich aan te
melden, dan kunt u altijd een poging wagen om zonder
aanmelding langs te komen. U loopt dan wel het risico
dat de bijeenkomst vol is en er geen vrije plaatsen meer
zijn.
datum
lokatie
tijd
voorganger
Zondag 12 juli
(via beamer)
maandag 13
juli
dinsdag 14 juli

Alle drie de
kerken
Pelgrimskerk

10.00

Sjon

11.00

Sandra

Regenboog

15.00

Sjon

dinsdag 14 juli Oase

19.00

Carina

donderdag 16
juli
donderdag 16
juli
vrijdag 17 juli

Oase

15.00

Carina

Regenboog

19.00

Sjon

Pelgrimskerk

15.00

Sandra

Zondag 19 juli
(via beamer)

Alle drie de
kerken

10.00

Marga

On-line-kerk-zijn: Rooster voorgangers
De voorgangers van de vooraf opgenomen online
diensten van de zondagen zijn de komende weken
19 juli :
Marga Schipper
26 juli:
Carina Kapteyn
2 augustus:
Sandra Hermanus-Schröder
9 augustus :
Wil Bettenhaussen
16 augustus:
Nico de Lange
23 augustus:
Sandra Hermanus
30 augustus:
Carina Kapteyn

Kerk online - door de week
In de komende tijd verandert er iets aan de programmering van ons youtube kanaal. Vanwege de vakanties
zijn er tijdelijk minder mensen beschikbaar om ons
kanaal van inhoud te voorzien. In het vlogje van Carina
van afgelopen donderdag, op ons youtube kanaal te
vinden, kunt u daar meer over horen.
De online diensten op zondag blijven, net als het verhaal
van Petra op vrijdag en op zaterdag de muziekspecial.
Op dinsdag kunt u kijken naar een opgenomen korte
door-de-week-viering of een vlog/bezinningsmoment
van een van de pastores. Elke woensdag is er in ieder
geval een vlog/bezinningsmoment van een van de
pastores.
Dit schema geldt voor de gehele zomerperiode.
Na de zomer volgt er weer een nieuw schema.

Geloofsgemeenschap De Oase

Geloofsgemeenschap Pelgrimskerk

Bloemengroet

Bloemengroet

Vanuit De Oase gaan bloemen groeten naar meneer den
Duin en meneer Groenendijk beiden ter bemoediging.
Met een hartelijke groet vanuit de geloofsgemeenschap
van De Oase.

Deze week gaan de bloemen als een hartelijke groet
namens de Pelgrimskerkgemeente naar ons gemeentelid Jan de Wilde, Jan Hoornstraat 37, 2712VR.
cvdt

Meer zicht op elkaar

15-jul Mevr. J. Westerhof-Goedvolk
Joke, van harte gefeliciteerd.

We leven mee met die gemeenteleden die liever niet hun
naam hier zien staan. Sommigen hebben ingrepen ondergaan, wachten op behandeling of uitslagen. Ook zijn
er gemeenteleden in zorg om een naaste. We wensen
hen allen veel kracht toe.

Verjaardagen 80+ deze week
Op woensdag 15 juli mw. J.T.Saathof, zij wordt 89 jaar.
Op donderdag 16 juli dhr. M. Coenraad, hij wordt 83 jaar.
Wij wensen hen een gezegende dag toe en wensen dat
er goede mensen om hen heen zijn die zorg en aandacht
voor hen hebben.

Collecte opbrengsten
Tijdens de lockdown zijn er geen publieke kerkdiensten
maar er wordt wel geofferd.
De opbrengsten van afgelopen periode:
Diaconie
€ 472,58
Zending
€ 62,00
DiaDelen
€ 15,00
Delen
€ 130,00
KiA Lesbos € 857,50
Wijkwerk
€ 65,00
Voedselbank € 30,00

Producten voedselbank afgeven
Elke maandag tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u in de
Oase houdbare producten voor de Voedselbank afgeven
en collectezakjes ophalen/ afgeven. Informatie bij:

Grietje Cusell, tel: 06-38104257

Redactie Weekbericht
De komende weken treft u de algemene informatie en de
informatie van De Oase aan in deze gezamenlijke PORnieuwsbrief, editie Oase.
Kopij kunt u, zoals altijd, sturen naar
weekberichtoase@gmail.com.
Voor de Nieuwsbrief van 19 juli graag de kopij inleveren
uiterlijk woensdag 15 juli vóór 18.00 uur.
Afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u doen door een mail
te sturen naar weekberichtoase@gmail.com

Jarigen 70+ 12 - 18 juli

Geloofsgemeenschap Regenboog
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Mw.
Truus Keijzer

Verjaardagen 80+
Dhr. W. Geerlof wordt op 13 juli 85 jaar
Dhr. B. Luitjes wordt op 14 juli 86 jaar
Mevr. S. van Brug – Haasbroek wordt op 16 juli 85 jaar
Mevr. M.L. van Leeuwen – Mende wordt op 16 juli 88 jaar
Dhr. G. van Brug wordt op 18 juli 83 jaar
Allen van harte gefeliciteerd !!!

