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

Zondag 17 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)

Kerkhonger ...
Afgelopen week schreef Stijn Fens in Trouw over
kerkhonger. Na ‘huidhonger’ – het moeten missen van
fysiek contact – geeft de term ‘kerkhonger’ goed aan wat
we als gemeente missen: elkaar weer ontmoeten in en
rondom een eredienst. Samen een viering beleven.
Opgenomen worden in het Grote Verhaal. Samen
bidden en zingen. En de koffie natuurlijk!
U begrijpt dat die honger nog even zal aanhouden, maar
we hopen natuurlijk dat we - binnen alle voorschriften over een tijd elkaar weer mogen begroeten en
ontmoeten in een van de kerkgebouwen.
Voorlopig doen we het dus nog maar ‘on-line’, in de hoop
dat u en jullie toch iets van een gezamenlijkheid mogen
voelen en daarbij mogen ervaren dat de Eeuwige ons
draagt en inspireert.
Vandaag staan de Tien Woorden op het rooster. We
hebben vanaf de Veertigdagentijd opgetrokken met
Mozes en zijn volk en meebeleeft hoe het hen verging.
Nu krijgen zij – op weg naar het beloofde land – Tien
Richtingwijzers mee hoe ze als één volk een afspiegeling
kunnen zijn van hoe de Eeuwige het bedoeld heeft.
Tien Beloften als basis van het Verbond dat de Eeuwige
sluit met zijn mensen.
Oorspronkelijk zou de viering een speciale worden, in de
geest van een Sunday Half Hour. En QuestionMark zou
optreden met zangers van het eerste uur.
Maar u begrijpt dat dat door de bekende oorzaak niet kan
doorgaan. Hopelijk gaat het alsnog lukken in betere
tijden.
Gelukkig heeft QuestionMark voor nu wel een mooie
bijdrage kunnen leveren met drie mooie liedjes!
U en jullie Alle Goeds toegewenst.
pastor Sjon Donkers

Orde van dienst
voor de viering op 17 mei 2020 vanuit de Regenboog
Voorganger: pastor Sjon Donkers
Lector :
Maries Verheijke
Organist:
Jeroen van Smeden
M.m.v.
Question Mark (QM)
VOORBEREIDING
• Orgelspel
• Welkom door de voorganger, aansteken
Paaskaars Aanvangslied: Psalm 19: 1 en 2
• Stilte

• Bemoediging en Groet
Aan het begin van deze viering spreken wij uit dat
wij hier bij elkaar zijn
in de NAAM van de Levende God
die in ons gelooft
die ons draagt door de diepten heen
en bij wie de Bron van Leven is
Moge zijn Geest bij ons zijn in deze viering
• Drempelgebed
• Vervolg aanvangslied: Psalm 19: 3
• Kyriëgebed: QM, Word of God speak
• Gloria: lied 305 (Alle eer en alle glorie)
DIENST VAN HET WOORD
• Gebed bij de opening van de Schrift
• Kindernevendienst
• Schriftlezing: Exodus 19: 4-6 en 20: 1-21 (uit: Dit
zijn de namen, van Huub Oosterhuis en Alex van
Heusden)
• Lied 310: 1 en 2 (Eén is de Heer)
• Korte Uitleg en Verkondiging
• Lied 311: 1-4, 6 en 10 (Wij kiezen voor de vrijheid)
DIENST VAN HET ANTWOORD
•
•
•
•
•

Inzameling van de gaven - QM speelt You say
Gebeden
Slotlied: 423 (Nu wij uiteengaan)
Wegzending en Zegen
QM: Love shine a light

Kindernevendienst on line zondag 17 mei
Tien keer beter
Vandaag luisteren en kijken wij
naar het verhaal over de Tien
Woorden van God.
God vertelt aan het volk Israël dat
Hij er is om de mensen te helpen. Hoe je kunt helpen
heeft hij ons, via Mozes, 10 voorbeelden gegeven in de
vorm van Geboden. Ook het lied gaat hierover.
Achter deze nieuwsbrief zit het werkblad bij dit verhaal.
Zo zijn we deze zondag weer, via YouTube, met elkaar
verbonden!
Meer uitleg op: https://www.kindopzondag.nl/digitaal/

Collectes 17 mei
Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is
voor de diaconie, de tweede collecte voor het wijkwerk.
De diaconale collecte van 17 mei
Vandaag collecteren we opnieuw voor de plaatselijke
diaconie, dus voor wat in de POR nodig is voor wijkwerk
en individuele hulpverlening, ouderenwerk, kosten voor
bijzondere diensten en kerkomroep.
Gebleken is dat er de afgelopen weken veel minder is
opgehaald dan in dezelfde periode in 2019 tijdens de
gewone kerkdiensten. Doet u alstublieft mee.
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

Opbrengst collectes
1. Afsluiten 40 dagen periode
Het is dit jaar anders dan anders gegaan. Vanuit de
3 POR-geloofsgemeenschappen is de opbrengst van
de 40-dagentijdcampagne nu bekend. We spaarden
voor doelen in binnen- en buitenland. Voor missionair
werk, zending, jongeren, vakanties voor ouderen,
werelddiaconaat en noodhulp. We brachten € 2502,bij elkaar. Een mooi bedrag. Alle goede gevers
hartelijk dank!
Namens de POR-diaconie, Grietje Cusell.

2. Tussenstand voor het vluchtelingenwerk op
Lesbos
Op 19 en 26 april is door u € 1121,50 overgemaakt.
Dat is al een prachtig resultaat, waarvoor hartelijk
dank. We wachten met spanning de opbrengst van 3
mei af. De gegevens hiervan zijn nog niet helemaal
verwerkt. Dan zal duidelijk worden hoeveel het totale
bedrag is, dat ook zal worden verdubbeld door de
diaconie.
Namens de POR-diaconie, Tineke Blankespoor

Vanuit de wijkkerkenraad
Gemeente-zijn in deze tijd is niet eenvoudig, maar biedt
ook nieuwe kansen. Ik hoor van heel veel mensen om
me heen, dat ze zoveel steun hebben aan de PORonline diensten en deze ook hogelijk waarderen. Ook de
uitzendingen door de weeks voorzien in een behoefte.
Complimenten aan iedereen die daaraan meewerkt.
Bijzonder dat we zoveel talenten in onze gemeente
hebben.
Maar er klinkt ook dat de echte kerkdiensten toch wel
gemist worden. Vorige week werd aangekondigd dat
vanaf 1 juli kerkdiensten tot 100 mensen toegestaan zijn,
mits…
En aan dat mits hangen heel veel regels, voorwaarden,
beperkingen. De wijkkerkenraad zal daar een beslissing
over moeten nemen. U hoort daar nog van.
Verder is Carina gelukkig aan de beterende hand. Wel is
afgesproken dat ze het tot begin juni nog even rustig aan
doet. Marga Schipper is bereid gevonden om zo nodig
bij te springen als er behoefte is aan een pastoraal

steuntje in de rug. U kunt haar via Grietje Cusell en Riet
Haye bereiken.
Ten slotte is er een begin gemaakt met het Beleidsplan
voor de POR, onder leiding van Bram Schriever en met
Jaap van den Berg als secretaris. De werkgroep bestaat
uit Nils van Velzen en Janny de Zeeuw uit de
Pelgrimskerk, Arie Vooijs en Trudy Sneller uit de Oase
en Jan Blankespoor en Marieke van der Zee uit De
Regenboog. Wij wensen hen veel wijsheid en Gods
zegen toe bij deze bijzondere taak.
Beppie van der Plas, voorzitter

Dank voor uw medeleven in de afgelopen tijd.
Bijzonder fijn om te merken dat ook in deze tijd we
verbonden kunnen zijn via kaartjes, berichten via
whatsapp, mail of facebook.
Hopelijk ervaren ook anderen in deze tijd dit
bemoedigende teken van meeleven.
Qua gezondheid gaat het deze dagen duidelijk de goede
kant op. Hopelijk blijft het ook zo verder ontwikkelen.
Ik ben inmiddels een paar uurtjes per week bezig met
wat werk achter en soms voor de schermen.
Mijn missionaire opleiding krijgt aandacht door middel
van het schrijven van de laatste verslagen en artikelen
die deze maand en volgende maand afgerond moeten
zijn. Natuurlijk is ook bij het afronden van deze opleiding
een en ander verschoven, vervallen of in een andere
vorm gegoten. Een lesdag zal eind mei online
plaatsvinden en de definitieve afronding van de studie
staat nu gepland voor november.
Verder ben ik ook weer bezig met de voorbereidingen en
uitvoeringen voor de stukjes voor kerkonline door de
week en de eredienst op zondag.
Het pastoraat zal ik pas als laatste weer oppakken. Juist
dat gedeelte vraagt vanwege het gebruik van de telefoon
nog erg veel energie en krachten.
Bij gelijkblijvende gezondheid hoop ik zo begin juni weer
aan de slag te zijn.
Fijn dat er zoveel anderen zijn die de taken die ik los
moest laten kunnen oppakken in deze tijd.
Ik groet u allen hartelijk en wens u allen Gods zegen toe.
Ds. Carina Kapteyn

Helpt u ook Voedselbank?
Langzaam start Voedselbank Haaglanden met hulp van
Defensie weer op. De verwachting is dat we in de 1ste
week van juni weer op normale hoeveelheden zitten.
Graag willen wij u vragen om ons tot die tijd te blijven
sponseren. Dat kan via het rekeningnummer van de
diaconie met vermelding Voedselbank of in natura door
houdbare levensmiddelen, groente en Citrus te brengen:
• in de Oase : maandag tussen 14-16 uur
• in de Genesarethkerk, Monnikenbos 8:
Op donderdag van 11 tot 13 uur en zaterdag tussen
14 -16 uur
Hartelijk dank namens de Voedselbank.
Grietje Cusell. T 06 38 10 42 57;
E diakonievandeoase@gmail.com
Redactie Weekbericht Oase
De komende weken treft u de algemene informatie en
de informatie van De Oase in deze gezamenlijke PORnieuwsbrief, Editie Oase. Kopij kunt u, zoals altijd
sturen naar weekberichtoase@gmail.com. Voor de
Nieuwsbrief van 24 mei de kopij graag inleveren uiterlijk
woensdag 20 mei vóór 18.00 uur.

Geloofsgemeenschap De Oase
Bloemengroet uit de Oase
De bloemen gaan deze week naar meneer en mevrouw
Buchem -Both. Zij waren op 24 april 50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd namens De Oase gemeente.
Ook gaan de bloemen naar mevrouw Cox Spaans. Zij
kwam afgelopen woensdag weer thuis na een periode
van revalidatie. We wensen haar een goed herstel
verder.

Meer zicht op elkaar
Janny Saathof is vrijdag jl. plotseling opgenomen in het
ziekenhuis op de afdeling neurologie. Inmiddels gaat
het gelukkig beter met haar en herstelt ze in het NH
Zorghotel, Danny Kayelaan 20, 2719 EH Zoetermeer.
We wensen haar een voorspoedig herstel toe. Ze mag
er geen bezoek ontvangen, maar een kaartje of iets
anders sturen wordt zeker op prijs gesteld.

Jarigen 80+ deze week
21 Mei wordt mevr. S.C. Stel-van Staalduinen, 82 jaar.
De dag daarna op 22 mei wordt mevr. E. Grootveld-van
Golverdingen, 84 jaar. Wij feliciteren beiden van harte
en wensen hun een gezegende dag toe.

Bedankjes
Op 29 april werd ik 60 jaar. Tot mijn grote verrassing
kreeg ik stapels felicitatiekaarten. In totaal heb ik 61
kaarten gekregen en één digitale felicitatie. De meeste
kaarten kwamen vanuit onze POR-wijkgemeente. Ik wil
jullie hiervoor allen hartelijk bedanken. Hoewel ik mijn
verjaardag, anders dan gepland, niet groots kon vieren,
werd het toch een heel feestelijke dag!
Hartelijke groeten,
Wout van Goeverden
Wat lief, wat fijn, al die kaarten, appjes en bloemen die
ik heb gekregen. Wat geeft dat een goed gevoel van
saamhorigheid. Ik dank iedereen daarvoor, het is fijn en
doet je goed dat zoveel mensen met je meeleven. Het
gaat goed met mij, na de nacht die ik heb doorgebracht
in het ziekenhuis met hartritmestoornis. Dank jullie wel!
Liefs,
Coby Velzen

Collecte thuis
In de nieuwsbrief staat hoe u uw giften kunt overmaken.
Wij als diakenen willen het u nog makkelijker maken.
Als u wilt, kunnen wij u een collectezakje bezorgen, die
wij 1 x per 2 weken komen omwisselen op een vaste
dag en tijd. De inhoud delen we in diaconie en
wijkwerk. Natuurlijk kunt u er een briefje bij doen als u
een bepaald bedrag voor een bepaald doel wilt geven.
Grietje Cusell: T 06 38 10 42 57 namens de diaconie en
kerkrentmeester POR

