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

Zondag 16 augustus 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
voor de viering van zondag 16 augustus 2020
Plaats van opname: De Pelgrimskerk
Voorganger:
ds. Nico de Lange
Lector:
Janny de Zeeuw
Organist
Frank van de Beld
Mmv zangers van de POR
 KOMEN
 Welkom
 Aanvangslied: Lied 139a: 1, 2 (Gij kent mij, Heer,
leer mij U kennen)
 Moment van stilte
 Begroeting en bemoediging
 Psalm van de Zondag Lied 139a: 3, 4 (Ik word in uw
grond nooit vergeten)
 Kyrie in drie intenties met driemaal acclamatie
 Gloria Lied 713: 3 (Al leeft uw volk verschoven)












 WOORD
Gebed om licht van de Geest
Bijbellezing I Koningen 17: 1-16
Lied 390: 1 (Het brood in de aarde gevonden)
Bijbellezing Matteüs 15: 21-28
Zingen: Lied 390: 2, 3 (Het brood van oorlog en
vrede)
Preek
Muziek
 ANTWOORD
Lied 390: 4, 5 (Dat brood dat wij moeten eten)
Geloofsbelijdenis
Lied 344: 1, 2, 3 (Wij geloven één voor één)
Voorbeden in drie intenties met gezongen
acclamaties (Lied 367e, 3x), Stil gebed, Onze Vader

 GAAN
 Slotlied Lied 806: 1, 2, 3 (Zomaar te gaan)
 Zegen beantwoord met gezongen “amen” (= lied
431c)

Bij de dienst
"Menig evangelieverhaal krijgt extra betekenis als het
wordt gelezen in het licht van wat wij het Oude
Testament noemen. Zo ook deze zondag.
In Matteüs lezen we dat Jezus een ontmoeting heeft
met een vrouw in het gebied van Tyrus en Sidon. Het is
een gebied waar de religieuze leiders liever omheen

lopen. Dat gebied van Sidon kent ook de profeet Elia.
Het is verbonden met afgodendienst. Ook de profeet
ontmoet in dat gebied een vrouw. In beide gevallen
gaat het om leven en dood, in beide gevallen gaat het
om brood. En in beide gevallen worden de mannen
verrast door het vertrouwen van de vrouwen die zij
tegenkomen."
Ds. Nico de Lange

Collectes 16 augustus
Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is
voor de diaconie, deze week voor hulp voor getroffenen
van de explosie in Beiroet, 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. Beiroet
Wijkwerk: NL91 INGB 0007 2299 26, t.n.v. Prot.
wijkgemeente Pelgrimskerk / De Regenboog o.v.v.
collecte wijkwerk.

1ste collecte voor hulp voor getroffenen
explosie Libanon
Op 4 augustus heeft een verwoestende explosie in de
haven van Beiroet een groot deel van de stad
weggevaagd. Sindsdien verschijnen er dagelijks
berichten over Beiroet in het nieuws.
Door deze enorme ramp zijn er meer dan 150 doden en
duizenden gewonden gevallen. De helft van de stad is
beschadigd en er zijn ruim 300.000 mensen dakloos
geworden. De nood is hoog: Libanon zuchtte al onder
een zware economische crisis en de gevolgen van de
coronacrisis. Via ACT, het internationale kerkelijke
netwerk waar Kerk in Actie lid van is, wordt eerste
noodhulp geboden. Mensen ontvangen voedsel, water,
kleding en hygiënematerialen. Op de langere termijn zal
geholpen worden bij het herstel van gebouwen en
traumaverwerking.
Graag uw bijdrage
voor de slachtoffers via
bankrekening NL 08 INGB 0000 0005 55 t.n.v. Giro555
o.v.v. Samen in actie voor Beiroet. Ook kunt u een
bedrag overmaken op de bankrekening t.n.v. Diaconie
PGZ Oase rek.nr. NL66 RABO 037 37 12 901 o.v.v.
van “Beiroet”. Hartelijk dank!
diakenen van de POR

Voor de kinderen
Ook deze week weer een kleuren knutselplaat van Kind op
Zondag bij de nieuwsbrief.
Het verhaal van Matteüs 15:21-28
vertelt over brood, kruimels en
geloof Lees het verhaal maar
eens. Veel plezier met het werkje!





Online koffiedrinken POR
Ook deze zondag is er weer de mogelijkheid om tussen
11.00 en 11.40 uur via computer, laptop of telefoon met
elkaar in gesprek te gaan, na de dienst. We ontmoeten
elkaar via Zoom:
https://us04web.zoom.us/j/79476987966?pwd=dnBTW
mxCQmdoejNMUzBJN05EbmJudz09
Je kan ook naar zoom.us gaan en dan boven in het
scherm op 'join a meeting' klikken en de volgende code
(ID) invoeren: 794 7698 7966. Er kan gevraagd worden
naar een wachtwoord, dat is: POR-koffie
Een vorige keer bleek dat iemand die mee wilde doen
niet goed contact kreeg. Neem dan s.v.p. even contact
op
met
Jan
Jonker
(T:
079-3517602,
E:
jkjonker@gmail.com) om te zien hoe dat is op te
lossen.

Afwezigheid pastores
Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met de
scriba of met de predikanten in de achterwacht. In de
periode van 1 augustus tot en met 17 augustus zijn ds.
Rein Algera en Nico de Lange beschikbaar. Vanaf 15
augustus is pastor Sandra Hermanus weer beschikbaar
en vanaf 20 augustus pastor Sjon Donkers. Vanaf
donderdag 27 augustus is ook ds. Carina Kapteyn weer
beschikbaar. Contactinformatie kunt u vinden in Kerk in
Zoetermeer of opvragen bij de scriba,
scribavandepor@gmail.com.

Naar de kerk!
Elke zondag kunt u om 10.00 uur de online dienst
bekijken in ’t Centrum, naast de Pelgrimskerk. De
andere kerkgebouwen zijn gesloten. Graag van te
voren opgeven via reserveringenpor@gmail.com of
telefonisch via 06-49760075 (Els Alebregtse).

Online-kerk: Rooster voorgangers
De voorgangers van de vooraf opgenomen online
diensten van de zondagen zijn de komende weken
23 augustus:
Sandra Hermanus-Schröder
30 augustus:
Carina Kapteyn
6 september:
Sandra Hermanus-Schröder

Plannen voor kerkdiensten na 6 september
 Tot en met 6 september gaan we door met alleen de
vieringen via Youtube (thuis of in het Centrum)
 13 september beginnen we met alle drie de kerken
samen met een hagenpreek op een weiland op de
Voorweg (Achterpad 21 (ingang naast het
parkeerterrein van de Intratuin). Voorgangers zijn
ds. Carina Kapteyn en de pastores Sjon Donkers en
Sandra
Hermanus-Schröder.
Zie
de
websites/nieuwsbrief voor verdere ontwikkelingen en
eventuele “slecht weer” – alternatieven. Wij hebben



nog een aantal vrijwilligers nodig om dit initiatief te
organiseren. Iets voor U?
Vanaf 20 september houden we één viering per
zondag in één kerkgebouw (om 10.00 uur, zie
schema)
Na 4 oktober beslissen we of we overgaan naar 2
vieringen (in 2 kerkgebouwen) per zondag
Doordeweeks zullen er gespreksmomenten/kleine
vieringen in de drie kerkgebouwen zijn en ook de
jeugd komt weer samen. Zo mogelijk starten ook
andere activiteiten.
Verhuur van de kerken is beperkt mogelijk.

Wat blijft?
 Opgave blijft noodzakelijk
 (reserveringenpor@gmail.com of tel.: 0649760075).
Zijn er teveel aanmeldingen? Dan staat u als eerste
op de lijst voor de volgende zondag.
 De YouTube vieringen gaan ook vanaf 20
september door.
 In de nieuwsbrieven blijven we u op de hoogte
houden van de ontwikkelingen.
 Heeft u vragen of opmerkingen? Laat alstublieft van
u horen! Alleen dan kunnen we met ieders wensen
rekening proberen te houden.
Datum

Locatie

Voorganger 1

13 sept

Hagenpreek
In de wei
(gemeentezondag)

Ds. Carina Kapteyn en
de beide pastores Sandra Hermanus en Sjon
Donkers

20 sept

Oase

Ds Carina Kapteyn

27 sept

Regenboog
(oec.?)

Pastor Sjon Donkers

4 okt

Pelgrimskerk

Marga Schipper

Schema vieringen t/m 4 oktober
Achtergrond
Het coronavirus heeft de afgelopen maanden onze
manier van kerk-zijn behoorlijk veranderd. Met elkaar in
één ruimte ons geloof belijden, God lofzingen en
bemoedigd worden moest drastisch aan banden
worden gelegd. Via de onlinevieringen konden we ons
geloof alleen of in gezinsverband thuis beleven, of in
heel kleine kring in de kerk.
Het virus is de wereld nog niet uit, maar als de
maatregelen niet weer verscherpt worden, hopen we
in september weer voorzichtig te beginnen met
kerkvieringen, waarbij u welkom bent. Uiteraard met de
anderhalve meter afstand en dus met minder mensen
per keer en de noodzakelijke opgave via
reserveringenpor@gmail.com.
Er
zijn
gebruikersplannen opgesteld en iedere kerk is ingericht
volgens de richtlijnen van het RIVM en de PKN.
Namens de wijkkerkenraad POR, Els Alebregtse,
(scribavandepor@gmail.com)

Online vieringen deze week
De komende week te zien op ons YouTube kanaal en
te horen via kerkdientgemist.nl (Zoetermeer-Oase):
 Di 18 augustus. Ds. Carina Kapteyn: Twee
foto’s deel 2
 Wo 19 augustus Marga Schipper: “Waar
hemel en aarde elkaar raken”
 Vrij 21 augustus. Petra Vossegat: “Troostrijk
verhaal”
 Za 22 augustus: Muziek special
Voor beeld en geluid kijkt u op
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1
GG4m6cheQ. Ook te vinden via youtube.com en dan
zoeken op ‘Pelgrimskerk Oase Regenboog’ of via de
websites van onze wijkgemeente.
Via de website van kerkdienst gemist kunt u deze
opnames en die van de zondagse vieringen
beluisteren, maar heeft u geen beeld.

Dinsdagavond 19:00 uur kerkdienst,.
Ook komende dinsdagavond is er weer een viering in
de Oase. U bent van harte welkom, maar meldt u zich
wel aan via email reserveringenpor@gmail.com of telefonisch via 06-49760075 (Els Alebregtse).

Contactgegevens in de Nieuwsbrief

Op 21 augustus, Dhr. P.A. Riemersma, 83 jaar
Wij wensen u een gezegende dag toe en wensen dat er
goede mensen om u heen zijn die zorg en aandacht
voor u hebben.
Redactie Weekbericht
Deze 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 23 augustus graag de kopij
inleveren uiterlijk woensdag 19 augustus vóór 18.00
uur.Afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u doen door
een mail te sturen naar weekberichtoase@gmail.com

Geloofsgemeenschap Pelgrimskerk
Bloemengroet
Deze week gaan de bloemen namens de
Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en
felicitatie naar zr. T. de Wit-Hartog. Zr. de Wit hoopt a.s.
dinsdag 18 augustus haar 93e geboortedag te
gedenken. Wij wensen haar nog een gezegende tijd toe
met allen die haar lief zijn. Cvdt

Zijn er veranderingen in uw privé-omstandigheden, die
u graag met anderen zou willen delen, zoals
bijvoorbeeld een wijziging van adres of telefoonnummer
of emailadres, dan kunt u dit doorgeven aan de redactie
van de nieuwsbrief (zie bij uw eigen gemeenschap).
Wilt u de wijziging alleen voor de kerkelijke
administratie doorgeven, geeft u dit dan door aan uw
ledenadministrateur of pastoraal contactpersoon.
In het kader van de privacywetgeving (AVG) gaan we
zorgvuldig met uw gegevens om. Mocht u daar vragen
over hebben. neemt u dan contact op met Els
Alebregtse (scribavandepor@gmail.com)

Jarigen 70+ 15 – 22 aug

Geloofsgemeenschap De Oase

Bericht van overlijden

Bloemengroet
De bloemen gaan deze week met een hartelijke groet
en ter bemoediging vanuit de geloofsgemeenschap van
De Oase naar dhr. Lammers, Zwanewater 63.

Wij ontvingen bericht van overlijden van Helmig
Heijman op 9 augustus 2020, geboren 6 december
1932. Vele jaren is de familie Heijman actief geweest in
de Pelgrimskerkgemeente.

Bericht van overlijden

Meeleven.

Ons gemeentelid mevr. Corrie Beije - Kraak is
overleden. Zij overleed op 4 augustus in de leeftijd van
95 jaar. Corrie woonde in de Albrandswaard. Via
medebewoonsters in de Albrandswaard hoorden wij
van haar overlijden. Zij was sinds mei 2005 weduwe
van de heer Leendert Beije. De crematieplechtigheid
heeft plaats gevonden op 10 augustus in de
Meerbloemhof aan de Buytenparklaan. Wij wensen de
kinderen en kleinkinderen van Corrie Beije en allen die
haar zullen missen de troostende nabijheid van God en
mensen.

Dhr. D. Steltman is verhuisd van de Nathaligang naar
WHZ Oosterheem.
We wensen hem toe dat hij zich snel thuis zal voelen
op zijn nieuwe woonplek.

Jarigen 80+ deze week
Op 17 augustus Mevr. J. van den Berg - van der Lelij,
86 jaar.
Op 21 augustus Mevr. M.A. Bos – Laurens, 89 jaar

16-aug, Dhr. G. van Doornen
18-aug, Mevr. T. de Wit-Hartog
20-aug, Dhr. D.H. Ras
21-aug, Mevr. M.J. Stout-van Beilen

Geloofsgemeenschap De Regenboog
Bloemengroet.
Er is deze week een bloemengroet gegaan naar mw.
en dhr Van Brug.
Zij zijn nog aan het herstellen van een flinke val enkele
weken geleden . We wensen hen sterkte met de
verdere revalidatie.

Verjaardagen 80+
Dhr. D. Beer wordt op 23 augustus 80 jaar.
Van harte gefeliciteerd.

