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

Zondag 19 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 19 juli 2020
Plaats van opname:
De Regenboog
Voorganger:
Marga Schipper
Lector:
Marion Veenis
Organist:
Jeroen van Smeeden
Zanggroep van gemeenteleden van de POR

Vandaag horen we weer een verhaal van Jezus over
een zaaier. Een ander verhaal dan dat van vorig week.
De zaaier (God) zaait met brede gebaren het zaad (de
mensen) over zijn akker (de wereld).
Maar er is ook een andere zaaier, de duivel die
onkruid zaait, slechtheid. Beide gewassen groeien op
en hun wortels verstrengelen zich.
Wat betekenen al die beelden voor ons, in onze tijd. Ik
denk dat de geloofsbelijdenis van Bonhoeffer daar iets
van laat doorschemeren:
Ik geloof
dat God ons in iedere moeilijke situatie
zoveel weerstandsvermogen geeft
als we nodig hebben.
Maar Hij geeft het niet vooraf,
opdat wij niet op onszelf
maar op Hem vertrouwen.
Dit geloof
zou alle angst voor de toekomst
moeten overwinnen.
Ik geloof
dat ook onze fouten en vergissingen
zin hebben
en dat het voor God niet moeilijker is
deze te gebruiken
dan de daden waarvan wij denken dat ze goed zijn.
Ik geloof dat God geen noodlot is buiten de tijd
maar dat Hij wacht op eerlijk bidden
en verantwoord handelen
en hierop antwoord geeft.
Amen
Marga Schipper





















Orgelspel
Welkom en inleiding
aansteken van de paaskaars
Drempelgebed met lied 295
Spreken(V) en zingen refrein (zanggroep)
Zingen: lied 986: 1, 2, 3, 4
De oorsprong van leven en licht
Kyriegebed
Glorialied: 978: 1, 2, 3, 4
Aan U behoort o Heer der Heren
Gebed
e
1 lezing: Matteus 13: 24-30
Zingen: lied 765: 1, 2, 3
Gij hebt met uw brede gebaren
Overdenking 1
e
2 lezing: Matteus 13: 36-43
Zingen: lied 765: 4, 5, 6
Heer, zijn wij het zaad van uw akker
Overdenking 2
Zingen: lied 695: 1, 2, 3, 4, 5
Heer, raak mij aan met uw adem
Collecte
Gebeden
Slotlied 422: 1, 2, 3
Laat de woorden die we hoorden
Zegen

 Orgelspel

Voor de kinderen
Vorige week was de laatste
kindernevendienst online op
youtube, maar de kleur- en
knutselplaten blijven we als
bijlage bij de nieuwbrief
meesturen, want ook in de
vakantie blijft het leuk om
wat te knutselen en te
kleuren.
Kijk voor meer informatie op
https://www.kindopzondag.nl/digitaal/
Fijne Vakantie!

Collectes 19 juli
Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is
voor de diaconie, deze week voor jobhulpmaatje, 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. jobhulpmaatje
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. jobhulpmaatje
- collecte wijkwerk

1ste collecte voor JobHulpMaatje Zoetermeer
JobHulpMaatje (JHM) steunt werkzoekende mensen
op weg naar (vrijwilligers)werk.
Met de economische nasleep van de corona-crisis
wordt die ondersteuning alleen maar belangrijker!
Jobhulpmaatje ontwikkelt zich voortvarend. Inmiddels
zijn zo’n 20 maatjes actief, en draaien er zgn.
JobGroups: zevenweekse groepstrainingen. De
gezamenlijke kerken in Zoetermeer, en ook de PGZ,
steunen dit initiatief. JHM draait geheel op vrijwilligers.
De uitvoering kost onvermijdelijk geld. De burgerlijke
gemeente en fondsen ondersteunen JHM, maar wel
op voorwaarde dat ook “eigen kring” betrokkenheid
toont. Met uw bijdrage worden materiele kosten
betaald en kosten aan de landelijke organisatie,
waarvan JHM veel steun krijgt. Het motto van JHM is:
“Samen werkt het!” Helpt u mee? Zie voor meer
informatie de website www@jhm-zoetermeer.nl of bel
06 - 4157 2157 of vraag Johan Alebregtse, bestuurslid
en maatje.
Diaconie POR

Perspectief
Een van de betekenissen van het woord perspectief is
vergezicht, uitzicht. Vaak figuurlijk gebuikt als uitzicht
op een punt in de toekomst, vaak in combinatie met
hoop op.
Als we ergens op hopen, dan is het wel dat we weer
als kerk bij elkaar kunnen komen. Aan het begin van
de zomer is hier een voorzichtig perspectief op. Ik ben
heel blij om te kunnen vertellen dat de wijkkerkenraad
heeft besloten om, met inachtneming van alle regels
en onder voorbehoud, om vanaf 3 september weer
kerkdiensten in de gebouwen te houden.
Een mooi perspectief om deze zomer naar uit te zien.
Hartelijk groet, Beppie van der Plas, Voorzitter POR

Naar de kerk!
Ook in deze zomerperiode zijn onze kerkgebouwen al
open. We zien echter dat de belangstelling nog niet zo
groot is. Daarom hebben we besloten om het schema
van kijk-momenten en vieringen aan te passen, omdat
we ook zuinig zijn op onze vrijwilligers.
Deze zondag, 19 juli, bent u om 10.00 uur van harte
welkom in alle drie de kerken om te komen kijken naar
de eredienst via de beamer.
Van zondag 26 juli tot en met zondag 30 augustus
is alleen ’t Centrum, naast de Pelgrimskerk

hiervoor open. De andere kerkgebouwen zijn
gesloten. Graag van te voren opgeven via
reserveringenpor@gmail.com of tel 06-49760075 (Els
Alebregtse).
Door de week bent u welkom bij de volgende
vieringen:
- Op dinsdag 21 en 28 juli om 19.00 uur in de Oase
- Op donderdag 23 en 30 juli om 19.00 uur in de
Regenboog
- Op vrijdag 24 en 31 juli om 15.00 uur in de
Pelgrimskerk
Hierna gaat de zomerstop in. Mogelijk gaan wel de
vieringen op dinsdagavond in de Oase door.
We vragen u vriendelijk om u zo mogelijk van te voren
op te geven. Maar ook zonder melding vooraf bent u
van harte welkom! Bij deze vieringen zal de juiste
afstand in acht genomen worden, wordt u vriendelijk
gevraagd om thuis te blijven bij ziekteverschijnselen en
zal er niet gezongen worden. Muziek wordt via een
speaker afgespeeld. U van harte uitgenodigd om deel
te nemen aan het gesprek en om samen het Onze
Vader te bidden. Vieren en ontmoeten gaan zo hand in
hand.

Kerk online
Via ons YouTube kanaal kunt u op zondag en door de
week genieten van diverse bijdragen.
U vindt ons kanaal door
1. Te
kijken
via
de
websites
van
onze
geloofsgemeenschappen,
2. via de website van YouTube.com de trefwoorden
Pelgrimskerk, Oase en Regenboog in te tikken. Of
3. rechtstreeks via de volgende link:
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqm
FK1GG4m6cheQ
Op zondag is er vanaf 10.00 uur een eredienst te
bekijken. Door de weeks verschijnen de bijdragen om
19.00 uur. Op dinsdag en woensdag zijn er korte vlogs
van onze pastores. Op vrijdag een verhaal van Petra
en op zaterdag een muzikale bijdrage van onze
organisten. Op maandag en donderdag zijn er helaas
geen bijdragen.

Online-kerk: Rooster voorgangers
De voorgangers van de vooraf opgenomen online
diensten van de zondagen zijn de komende weken
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

Afwezigheid pastores
In deze periode is er een rooster gemaakt zodat er
altijd een pastor beschikbaar is.
Tot en met 31 juli is ds. Carina Kapteyn beschikbaar.
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
scribavandepor@gmail.com.

Vakantie …
In het laatste kerkblad schreef ik
over ‘op Adem komen’. Over
vakantie als tijd van ontvankelijkheid
die inspirerend kan zijn. Dat heeft
ook te maken met hoe je in het
leven staat, hoe je kijkt naar jezelf,
je medemensen en de wereld om je heen. Lukt het je
om je dagelijks te verwonderen over wat het leven je
geeft? Om zo weer geinspireerd verder te gaan op je
levensweg?
Ik spreek de wens uit dat wij ons deze zomer kunnen
blijven verwonderen over al het Goede dat we steeds
weer mogen ontvangen. Dat we tijd en ruimte die we
krijgen gebruiken om op Adem te komen om zo na de
zomer weer geinspireerd met elkaar verder te gaan.
Wellicht inspireert het volgende gedicht van Han G.
Hoekstra:
De wonderen zijn de wereld nog niet uit
De wonderen zijn de wereld nog niet uit,
maar of dat waar is moet je zelf ontdekken.
Misschien wel aan de kraanvogels die trekken,of aan
de klimroos, of het fluitekruid,
of aan ’t vliegtuig, sneller dan ’t geluid.
aan de giraffen met hun lange nekken.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit,
ontdek het maar en zoek op alle plekken,
de sterrenpracht, je hand, je eigen huid,
de dorre boom waaraan het twijgje ontspruit,
de zon die uit de regen kleur kan wekken.
Luister en kijk! Ontdek wat het beduidt:
De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Wij hopen de komende vijf weken in het zuiden van
ons land op te mogen ademen. Vanaf deze plek wil ik
iedereen een goede zomer toewensen. Dat deze
periode voor u en jullie allen een goede tijd mag zijn.

Een Goede zomer
toegewenst!
pastor Sjon Donkers.

Vooruitblik: Bij de dienst van 26 juli: 2 virtuele
ontmoetingsmomenten
Er is volop aandacht voor het drempelmoment van
onze tieners die de overstap maken van de
basisschool naar de middelbare school. In ons leven
hebben we vaak te maken met soortgelijke overstapmomenten, van een bekende omgeving naar een
nieuwe plek. Als we verhuizen, van baan veranderen
of als we de overstap maken naar en van dit leven:
geboorte en dood. Woorden van Hebreeën 11
spiegelen ons een tribune vol toeschouwers voor die
roepen: ‘Jij kan het! Hou vol!’ Tijdens deze dienst
zullen we via YouTube proberen de chatfunctie open
te zetten. Ook zal er in de nieuwsbrieven volgende

week een link komen te staan. Via die link kunnen we
met Zoom tussen 11.00- 11.40 uur een korte tijd met
elkaar in gesprek zijn. Als de voorbereidingen goed
gaan deze week, dan leest u er volgende week meer
over…

Meeleven in vakantietijd
Voor de scholen is de vakantieperiode begonnen. In
de afgelopen weken was het al merkbaar dat
verschillende mensen vakantie vierden, thuis of elders.
Voor velen krijgt deze zomer-periode een andere
invulling dan eerder gedacht. Wat wel hetzelfde blijft is
dat er juist in deze periode mensen vaak eenzaam
zijn. Door de beperkingen die er nog steeds zijn wordt
deze eenzaamheid soms vergroot. Daarom een extra
oproep naar u allen om contact te blijven houden met
elkaar. Het sturen van een kaartje vanaf een
vakantieadres of gewoon vanuit huis, een telefoontje,
even een kort gesprek aan de deur, het doet velen
goed. En natuurlijk fijn als u zo oog en oor heeft voor
de mensen in de kerk, maar ook uw straatgenoten,
flatgenoten of die ene persoon op het bankje in het
park, ook zij waarderen over het algemeen een
vriendelijke groet.

Dank
Na mijn bijzondere bevestiging in de online dienst van
5 juli mocht ik veel felicitaties en bemoedigingen
ontvangen van gemeenteleden, via mail of
felicitatiekaarten. Fijn, dat ik die ook vanuit de
Pelgrimskerk en de Regenboog ontvangen mocht!
Ik wil een ieder hartelijk daarvoor bedanken.
Beppie van der Plas, Voorzitter POR

Webinar volgen over mondiale kwesties?
De internationale organisatie Alternative Perspectives
and Global Concerns (APGC) organiseert wekelijks
gratis toegankelijke webinars over mondiale kwesties.
Bindend thema is: hoe verder na Corona? Drie of vier
sprekers van overal ter wereld presenteren kort hun
ideeën en gaan daarna in gesprek met elkaar en het
publiek. De bijeenkomsten zijn in principe op vrijdag,
duren 90 min. en zijn gratis toegankelijk via Zoom. Zie
hier https://ap-gc.net/events/.
De
Zoomcode staat
steeds onderaan de aankondiging. Meer info bij Rico
Sneller (h.w.sneller@gmail.com)

En volgende week een stukje over de
voortgang van de beleidscommissie…….

Geloofsgemeenschap De Oase
Bloemengroet
De bloemengroeten van de Oase gaan naar Martha
Ferrier, die aan het aansterken is bij haar kleindochters en naar mevrouw Visser die haar 92ste
verjaardag heeft gevierd. Beiden een hartelijke groet
vanuit de geloofsgemeenschap van De Oase.

Jarigen 80+
Op woensdag 22 juli hoopt mevr. S.T. Mast – Korzaan,
haar 82e verjaardag te vieren. Wij wensen haar een
gezegende dag toe en zorg en aandacht van de
mensen om haar heen.

Pastoraal
Sanneke Mast voelt zich erg gesterkt en gesteund
door de tekenen van meeleven die zij ontvangt. Haar
herstel gaat langzaam. Ze heeft nog een lange weg te
gaan en dat valt niet mee. Maar ze houdt goede moed.
We leven mee met Sanneke en Jaap en hun gezin en
bidden om moed en kracht bij het herstel.

Meer zicht op elkaar
Een hartelijke groet aan al die groep 8-ers die in de
afgelopen dagen afscheid genomen hebben van
school en hun eindmusical hebben opgevoerd.
In de dienst van 26 juli zullen wij stilstaan bij jullie
overstap naar de middelbare school.
Martha Hermes is gevallen en heeft daarbij haar been
gebroken. Ze is inmiddels geopereerd. Haar herstel zal
nog enige tijd in beslag nemen. Wij wensen haar
kracht en geduld toe.
Coby Velzen was ook even opgenomen in het
ziekenhuis. Gelukkig kon zij na behandeling weer snel
naar huis. Ook haar wensen we een goed herstel toe.

Voedselbank
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
Kopij voor de Nieuwsbrief van 26 juli graag inleveren
uiterlijk woensdag 22 juli.vóór 18.00 uur bij:
weekberichtoase@gmail.com..
Afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u doen met een
mail aan: weekberichtoase@gmail.com

Geloofsgemeenschap Pelgrimskerk
Bloemengroet
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet naar zr. M. PaulStout. We wensen Riet veel sterkte toe en alle goeds
in deze bijzondere tijd.

Jarigen 70+ 19 - 25 juli
19-jul Mevr. J. Dekker van harte gefeliciteerd.

Geloofsgemeenschap Regenboog
Overlijden
Op 15 juli is Thuis geroepen en heengegaan: Hendje
Elisabeth Plugge-van der Zwan in de leeftijd van 87
jaar, weduwe van Maarten Plugge. De
gedachtenisdienst en de ter aardebestelling vinden
plaats in besloten familiekring.
De gedachtenisdienst op woensdag 22 juli in de
Nieuwe Badkapel te Scheveningen is om 13.30u.
Deze is te volgen via de livestream via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2148-NieuweBadkapel/events/live. Aansluitend is de ter
aardebestelling op de Algemene Begraafplaats aan de
Kerkhoflaan Den Haag.
Vanuit en namens De Regenboog wensen wij, Sjon
Donkers en Sandra Hermanus-Schröder, haar zoon en
al haar dierbaren Gods nabijheid en zegen toe in deze
verdrietige tijd van afscheid nemen,

Bloemengroet 19 juli
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar de
familie Klein.

Jarigen 80+



Mevr. Rie Sas - van Rijssel wordt op 25 juli 98 jaar
Mevr. A.W. Wondergem – Bouman wordt op 28 juli
89 jaar
 Mevr. Willy Smits - van den Berg wordt op 29 juli
85 jaar
 Mevr. P. de Jong wordt op 1 augustus 92 jaar
Allen van harte gefeliciteerd!

Voor deze zomer
Lieve mensen van de Regenboog, de zomer is
begonnen. Tussen 17 juli en 16 augustus geniet ik van
rust en zomervakantie. Van harte wens ik u allen
mooie zonnige weken toe en maakt u vooral gebruik
van die momenten om elkaar te ontmoeten, zoals u
elders in de nieuwsbrief kunt lezen. Moge God u en uw
dierbaren rijkelijk zegenen. Met een hartelijke groet,
ook van Anja,
Sandra Hermanus-Schröder (wijkpastor).

