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

Zondag 2 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 2 augustus 2020
Plaats van opname:
De Pelgrimskerk
Voorganger:
Sandra Hermanus-Schröder
Lector:
Janny Rook
Organist/pianist:
Frank van de Beld
Zanggroep van gemeenteleden van de POR
De dienst start aanstaande zondag om precies 10.00 uur
via internet. Na 11:00 is de dienst ook als youtubefilmpje
te bekijken.
WELKOM
• Orgelspel
• Aanvangslied Psalm 78:1
• Begroeting en bemoediging
• Psalm 78:2
• Gebed
• De Tien Woorden, Exodus 20:1-17
• Lied 885 (NLB)

DIENST VAN HET WOORD
•
•
•
•
•
•
•

Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
Lezing: Nehemia 9:5b-14
Lied 103c: 1,2 en 3 (NLB)
Lezing: Romeinen 8:31-39
Lied: 641 : 1, 2, 3 en 4 (NLB)
Verkondiging
Muzikaal intermezzo (orgelspel) als
geloofsbelijdenis

DIENST VAN HET ANTWOORD
• Aankondiging van de collecten. Inzameling tijdens
orgelspel
• Gebeden, met Onze Vader

GAAN
• Slotlied: Lied 425 (NLB)
• Wegzending en zegen
• Orgelspel

Bij de dienst
Elke gebeurtenis, elk verhaal - in tijden van nood, als het
leven tegenzit, als je niet op de berg maar in het dal bent
belandt - vraagt om een “hero”, een held. Iemand die
zegt:”Jouw verdriet mag mij raken. En ik wil je graag
helpen. Want ik geloof dat God - hoe dan ook - een plan

met ons leven heeft!” Nehemia en Paulus zijn zulke
geloofsgenoten in de Bijbel die ons laten zien hoe deze
innerlijke houding en dit goddelijke geheim in hun levens
heeft uitgewerkt. Wie weet, is het ook iets voor jou?
Gezegende zondag en een zonnige zomerweek
gewenst,
Sandra Hermanus-Schröder

Online koffiedrinken POR
Ook deze zondag is er weer de mogelijkheid om tussen
11.00 uur 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/3831159054?pwd=TzBLUX
R0enA0NVFmR2xxam1NWmQxZz09
Je kan ook naar zoom.us gaan en dan boven in het
scherm op ‘join a meeting’ klikken en de volgende code
(ID) invoeren: 383 115 9054.
Er kan gevraagd worden naar een wachtwoord, dat is:
koffiePOR
Daarna zal je als het goed is kunnen deelnemen aan het
gesprek. Mogelijk gaan we na een korte gezamenlijke
start in kleinere groepen uiteen. Fijn dat we elkaar ook
zo kunnen ontmoeten.

Collectes 2 augustus
Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is
voor de diaconie, deze week voor stichting Present, 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. Present
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. Present
- collecte wijkwerk

Online-kerk: Rooster voorgangers
De voorgangers van de vooraf opgenomen online
diensten van de zondagen zijn de komende weken
9 augustus :
Wil Bettenhaussen
16 augustus:
Nico de Lange
23 augustus:
Sandra Hermanus
30 augustus:
Carina Kapteyn

1ste collecte voor Present

Afwezigheid pastores

Present werft groepen vrijwilligers (in kerken,
verenigingen, bedrijven, scholen etc.) die zich eenmalig
voor een ander willen inzetten en zo ervaren hoe het is
om iets voor een ander te doen. Dat kan via Present
maar het kan ook door bijvoorbeeld je eigen buurman
wat extra aandacht te geven. De ontmoeting met degene
die de hulp ontvangt vindt Present heel belangrijk. Via
Present worden mensen thuis geholpen met opruimen,
tuinieren, behangen, schilderen, laminaat leggen etc. De
mensen die geholpen worden kunnen alleen aangemeld
worden door maatschappelijk organisaties. Ze moeten
daarbij voldoen aan drie voorwaarden:
1. De klus niet zelf kunnen doen door lichamelijk of
psychisch lijden,
2. Geen netwerk hebben die het voor hen kan doen en
3. Geen geld hebben om het te laten doen.
Door deze manier van werken is gewaarborgd, dat de
hulp goed terecht komt. Daarnaast organiseert Present
ook sociale projecten, die plaats vinden in de
verzorgingshuizen voor ouderen of in de instellingen
voor mensen met een verstandelijke of lichamelijk
beperking. Voor de organisatie en de materialen is
financiële ondersteuning nodig van sponsoren en
fondsen. We willen dan ook van harte de collecte voor
Present bij u aanbevelen. Zie ook de website
De diakenen van de POR

Omdat in de komende weken de drie pastores afwezig
zijn, kunt u bij dringende zaken 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 een dienst meebeleven
in ’t Centrum, naast de Pelgrimskerk. De andere
kerkgebouwen zijn gesloten. Graag van te voren
opgeven via reserveringenpor@gmail.com of tel 0649760075 (Els Alebregtse).

Online gaat de kerk ook de zomer door!
Ook in de komende tijd kunt u blijven genieten van onze
kerkgemeenschap online. Via het YouTube kanaal van
onze wijkgemeente bieden we het volgende aan: op
zondag een online eredienst om 10.00 uur. Op dinsdag
en woensdag om 19.00 uur een bijdrage van onze
pastores. Op vrijdag om 19.00 uur een verhaal van Petra
en op zaterdag om 19,00 uur een muzikale bijdrage van
onze organisten.
U vindt ons YouTube kanaal via:
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1
GG4m6cheQ Of via youtube.com en dan zoeken op
‘Pelgrimskerk Oase Regenboog’. Ook staan op de
diverse websites van onze wijkgemeente linken naar dit
kanaal.

Voor de kinderen
Ook deze week weer een kleuren knutselplaat van Kind op
Zondag bij de nieuwsbrief. Jezus
spreekt een menigte toe van
meer dan duizend mensen. Deze
mensen moeten ook eten, 5 broden en 2 vissen. Zou het
genoeg zijn en zouden we ook in deze tijd nog zo samen
kunnen delen? Lees het maar na in Mattheüs 14:13-21.
Veel plezier met het werkje!

Op de drempel…
Op de drempel van de vakantie kijk ik even terug.
Opvallend is dat de laatste maanden heel anders zijn
verlopen dan wie dan ook maar kon bedenken. Thuis
blijven en afstand houden vormden de contouren van
geloofsgemeenschappen die de kerkdeuren dicht
deden, nieuwe wegen gingen op het internet en
voorzichtig weer, zonder zingen, bij elkaar kwamen. We
tasten aan de contouren van anders kerk-zijn. En zo
gaan we de zomerperiode in. We weten niet wat komen
gaat. Dat wisten we eigenlijk al nooit, maar het voelt door
alles wat in de afgelopen tijd gespeeld heeft, nu nog
onzekerder aan. Of toch niet? De tekst uit de brief aan
de Hebreeën die we vorige week aan de jeugd
meegaven, mag ook onze zekerheid zijn in de tijd die
komen gaat: ‘Let dus niet op de omstandigheden, op
alles wat je bedreigt of bang maakt, luister naar die
aanmoedigingen vanaf de tribune, en vooral: kijk naar
Jezus en houd vol!’ Kijk niet naar de donkere wolken,
maar naar de bloeiende bloemen op het veld, de
schapen die vol vertrouwen achter hun herder aanlopen,
de prachtige regenboog, de zon die schijnt. Kijk naar
mensen die lachen en plezier hebben. Geniet van het
leven. Ja, het is kostbaar en juist daarom mogen we er
met zorg mee omgaan. Zo ga ik dan ook nu mijn
vakantieperiode in: genietend van al het moois dat de
schepping in zich heeft, afgewisseld met momenten van
verdieping en studie. Ik hoop u vol nieuwe inspiratie weer
eind augustus te ontmoeten.
Ds. Carina Kapteyn.

Vrijwilligers gezocht voor Voedselbank-actie
In week 35, van donderdag 27 t/m zaterdag 29 augustus,
houdt Albert Heijn een landelijke actie voor de
Voedselbank. Thema: schoolgaande jeugd. Bij alle 6
AH’s in Zoetermeer wordt een “actie eiland” ingericht met
thema gerichte producten die klanten voor de
Voedselbank kunnen kopen. Deze worden bij de kassa
ingenomen en apart gezet.
Wil je helpen om bij de ingang klanten te wijzen op deze
actie en vragen om één of enkele producten voor de
Voedselbank Zoetermeer te kopen?. Meld je aan voor
één van de 4 tijdvakken van 2 uur tussen 10 en 18 uur.
Langer of vaker in de week (2 of 3 dagen) mag ook! Er
zijn veel vrijwilligers nodig! Wil je meedoen, of weet je
iemand in je kennissenkring, geef je dan op bij Ronald
Spaan: vbz.transport@gmail.com.
Graag aangeven op welke dagen en tijdstippen je
beschikbaar bent.

Geloofsgemeenschap “De Oase”
Bloemengroet
Vanuit De Oase gaan de bloemen groeten naar de heer
en mevrouw van den Broek-van Ekeren. Zij waren op 28
juli 50 jaar getrouwd. En naar Coby Velzen, ter
bemoediging. Met een hartelijke groet vanuit de
geloofsgemeenschap van De Oase.

Meer zicht op elkaar
Op zondag 26 juli is Ronja Maria Katharina Eichwald
geboren. Een mooi verjaardagscadeau voor haar moeder Nicole Eichwald-Burgers. Ook haar vader Johannes
en grote zus Sterre zijn heel blij met haar komst. We feliciteren hen van harte met dit wonder en wensen Ronja
heel veel zegen toe op haar levenspad. Leuk als u een
kaartje stuurt. .
Er zijn via via wat berichten binnen gekomen van gemeenteleden die gevallen zijn of geopereerd moesten
worden. Wij wensen hen sterkte en de merkbare aanwezigheid van Gods nabijheid.
Ds Carina Kapteyn

Jarigen 80+
Op 4 augustus
- Dhr. M.A. Lagas, hij wordt 85 jaar.
- Ook op 4 augustus Mevr. H.F. Mook - van der Laan, zij
wordt 81 jaar.
Op 9 augustus hebben we maar liefst 3 jarigen:
- Dhr. P.A. Fijn van Draat, 87 jaar,
- Mevr. A.J. Selis - de Vries, 84 jaar en
- Dhr. R.O. van Ravenswaay, hij wordt 80 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.

Redactie Weekbericht
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 9 augustus graag de kopij
inleveren uiterlijk woensdag 5 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 naar het echtpaar van DoornenRoos, als een hartelijke groet, felicitatie en blijk van
meeleven.
Sjaan viert zondag 2 augustus haar verjaardag en Gerrit
2 weken later op zondag 16 augustus. Ook de kinderen
en kleinkinderen gefeliciteerd met ouders en
grootouders. Wij wensen beiden veel sterkte toe en alle
goeds in deze voor hen ook zo moeilijke tijden.
Cvdt

Jarigen 70+
- Op 2 augustus Mevr. A. van Doornen-Roos,
- Op 6 augustus Mevr. P.C. Huisman-Nijenhuis,

Boeken en cursussen
Ons gemeentelid Olaf de Korte wijst op de mogelijkheid
om online bijbelcursussen te volgen en theologische
boeken te downloaden:
Op www.bijbelcursussen.nl. Hier kan iedereen gratis een
lesprogramma volgen middels e-learning en ook een
diploma of certificaat voor deelname krijgen. Er zijn
lessen op diversen niveaus van beginner tot gevorderd
expert. Na het behalen van een aantal programma's mag
je ook shoppen in een christelijke online winkel
Het andere project is te vinden op www.overtheologie.nl/gratis-theologieboek". om gratis theologie
boeken in pdf format te downloaden. Deze worden gratis
beschikbaar gesteld. Voor meer informatie:peter@overtheologie.nl.

Geloofsgemeenschap “De Regenboog”
Jarigen 80 +
- Op 4 augustus Mevr. M. Pathuis-Groen 82 jaar
- Op 8 augustus wordt Mevr. M.G. de Jong – Luijendijk
89 jaar
- Op 9 augustus wordt Mevr. C. Klein – Spaans 84 jaar
- Op 10 augustus wordt Mevr. C. Reitsma – Verheij 87
jaar
Allen van harte gefeliciteerd!

