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

Zondag 23 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

Collectes 23 augustus

voor de viering van zondag 23 augustus 2020
Plaats van opname: De Oase
Voorganger:
Sandra Hermanus Schröder
Organist:
Jaap v.d. Giessen
Lector:
Coby Velzen
Mmv zangers van de POR
INTREDE
• Zingen: Psalm 138 : 1
• Kort meditatief orgelspel.
• Groet en Bemoediging
• Gebed van toenadering
• Zingen: Psalm 138: 4
• Kyriegebed
• Glorialied lied 969

Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is
voor de diaconie, deze week voor INLIA, de tweede
collecte voor het wijkwerk.
U kunt op verschillende manieren bijdragen:
1. Op de websites vindt u eenvoudige doneerknoppen, 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.INLIA
Wijkwerk: NL91 INGB 0007 2299 26, t.n.v. Prot.
wijkgemeente Pelgrimskerk / De Regenboog o.v.v.
collecte wijkwerk.

•
•
•
•
•
•
•

DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de schriften
Bijbellezing Jesaja 51:1-6
Zingen lied 879 (refr. / 1 / refr. / 3 / refr)
Bijbellezing Matteüs 16: 21-27
Zingen de acclamatie ”U komt de lof toe…”
Verkondiging
Zingen lied 943: 1, 2 en 3

DIENST V/D DANKKBAARHEID
• Inzameling van de gaven
• Geloofsbelijdend lied 939: 1 en 3
• Gebeden
WEGZENDING EN ZEGEN
• Slotlied: 425
• Zegen en gezongen viervoudig Amen
• Orgelspel

Bij de dienst
Wij hebben zo’n machtige hemelse Vader, wij dienen
zo’n wonderbare God, dat Hij slechts 1 persoon nodig
heeft. 1 persoon die zegt: Ja, God, hier ben ik, gebruik
mij. 1 persoon die buigt: Ja, God, hier ben ik, vul mij. 1
persoon die gelooft: Ja, God, hier ben ik, ik zal gaan! Dat
was in de tijd van Abraham zo, in de tijd van Jezus en
dat is nog steeds zo. Want God verandert niet, Hij blijft
trouw en gaat Zijn soevereine gang. Want “Zijn Koninkrijk kome” …! Wie doet mee?
Sandra Hermanus-Schröder

1ste Collecte voor INLIA
Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat
te komen te staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen
toekomst in hun land van herkomst. Voor hen is er het
Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie.
Hier kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers terecht om
zich voor te bereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om
alvast een sociaal netwerk op te bouwen in hun land van
herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvesting en werk, en zo nodig voor gezondheidszorg of
scholing. Op die manier bouwen ze stap voor stap aan
een leven in hun land van herkomst.
Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet INLIA zich
ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven. INLIA
biedt waar nodig praktische, juridische en financiële
ondersteuning. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe ze
uitgeprocedeerde asielzoekers het beste kunnen
helpen.
Van 26 oktober 2018 tot januari 2019 verbleef het gezin
Tamrazyan in de Bethelkapel in Den Haag waar 24 uur
rond een kerkviering werd georganiseerd door vele kerken en voorgangers om dit gezin kerkasiel te geven.
Voor dit gezin en alle kinderen die onder het kinderpardon vielen heeft deze actie geleid tot een positief
resultaat. Deze collecte van harte bij u aan bevolen.
Namens de Diaconie, Grietje Cusell

Afwezigheid pastores
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. Bij dringende zaken kunt u vanaf
genoemde datum met hen contact opnemen.

Voor de kinderen
Deze
week de laatste
kleur- en knutselplaat van
Kind op Zondag in deze
zomervakantie.
Het verhaal van Matteüs
16:21-27 vertelt over de
moeilijke weg, die Jezus te
gaan heeft. Maar welke
weg is dat? Lees het verhaal maar eens en probeer zelf
de weg naar Jeruzalem te vinden!

Virtuele koffie na de dienst via Zoom
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/79285314336?pwd=Y
mRNQTZTR2JPSEwwbi9sK0Zpcnowdz09
Je kan ook naar zoom.us gaan en dan boven in het
scherm op 'join a meeting' klikken en de volgende code
(ID) invoeren: 792 8531 4336. Er kan gevraagd worden
naar een wachtwoord, dat is: POR-koffie.
Waarover praten we zo al? Bijv. iets wat je de afgelopen
week heeft getroffen, of iets wat je in de dienst en de
overdenking vanochtend opviel, of natuurlijk iets anders
waarover je graag van gedachten wilt wisselen. Zijn er
onverwacht problemen om via Zoom contact te krijgen,
stuur dan een berichtje naar Jan Jonker (WhatsApp via:
06-12073865, of e-mail: jkjonker@gmail.com).

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 zondagse YouTube uitzendingen van opgenomen
vieringen gaan ook vanaf 20 september door.
• De doordeweekse Youtube uitzendingen gaan door
zolang er behoefte aan is en voorgangers en technici
dit kunnen volhouden.
• 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.
Schema vieringen t/m 4 oktober
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

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
30 augustus:
Carina Kapteyn
6 september:
Sandra Hermanus-Schröder

Plannen voor kerkdiensten na 6 september
• Tot en met 6 september zijn er 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 “gewone”
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

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 25 augustus: Carina: Twee foto’s deel 3
• Wo 26 augustus:Petra: “Geestelijk verzorger in de
praktijk" deel 1
• Vrij 28 augustus: Petra : “Tijd voor een verhaal”
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).

Activiteiten van De Pelgrim,
Al enige tijd hebben wij onze natuurwandelingen die in het Balijbos
plaats vonden verplaatst naar het
Burgemeester Hoekstrapark. Deze
wandelingen vinden elke week plaats
op woensdagochtend. We verzamelen om 09.15 uur bij de Watertoren en
maken dan een wandeling van 1 uur. Het wandeltempo
ligt laag dus iedereen kan hier aan mee doen, ook als je
met een rollator loopt. Ondertussen praten we met
elkaar. Tijdens de wandeling vinden mooie gesprekken
plaats. Ook jij bent van harte welkom om met ons mee
te wandelen.
Na de vakantieperiode zijn de ochtendgebeden weer
gestart. We steken het licht aan, we luisteren naar
muziek, we lezen een korte bijbel tekst, we zijn stil en
delen met elkaar wat in de tekst ons raakt en we bidden
met elkaar. Wil jij hier een keer aan mee doen dan ben
elke werkdag om 07.30 uur welkom in de Pelgrimskerk.
Zondag 24 augustus om 19.30 uur is er een Taizé viering
in de Wijngaard, Moeder Teresiasingel 100. Een viering
geheel in de traditie van de Taizé gemeenschap in
Frankrijk. Moderne meditatieve muziek, korte gebeden
en stilte. Ook hier ben jij welkom.
Corona proof: Op dit moment hoef je je niet aan te
melden voor de activiteiten van De Pelgrim. Wel zal bij
binnenkomst gevraagd worden naar je gezondheid en
gevraagd worden naar je contact gegevens
Gerda Griffioen, pionier van de Pelgrim

Geloofsgemeenschap De Regenboog
Bericht van overlijden
Zondag 9 augustus is mijn lieve man, onze vader en opa
Helmig Heijman overleden in ‘de Boomgaerd’. De laatste
twee en een half jaar heeft hij daar gewoond. Maandag
17 augustus is hij in besloten kring begraven.
Met vriendelijke groet, Adri Heijman-Boekestein

Meeleven
We leven mee met mw. Adri Heijman nu haar man is
overleden. Nu de dagelijkse tocht naar ‘de Boomgaerd ‘
is weg komen te vallen, zal ze een nieuwe balans in het
leven moeten zoeken.We bidden haar de Geestkracht
en liefde toe van God in haar leven.

Geloofsgemeenschap De Oase
Bloemengroeten
De bloemen zijn namens de geloofsgemeenschap van
de Oase bestemd voor Fam. Kalkman, en mevr. van
Wijk,. Beiden ter bemoediging en met een hartelijke
groet.

Ik vertrek
In m’n uppie, met een koffer vol herinneringen.
Ruim 40 jaar met veel plezier gewoond aan het Zwanewater.
Waarvan vele jaren met Roel en de kinderen en Twisty.
Mooie geluksmomenten in mijn bloementuin, zeg ik vaarwel.
Ik zoek het hoger op met prachtige vergezichten.
Kom gerust eens Aanwaaien.
Tanja Elings

Verjaardagen 80+ deze week
Op dinsdag 25 augustus dhr. W.E. Savalle, hij wordt 82
jaar.
Op donderdag 27 augustus dhr. F. van Mil, hij wordt 81
jaar.
Op zaterdag 29 augustus, mw. G.A. van Dijk-van Tol, zij
wordt 85 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.

Groot Nieuws Radio
In de google Playstore kun je de app. Groot Nieuws
Radio vinden voor uw android telefoon. Zodat je deze
bijvoorbeeld kunt luisteren tijdens het wandelen!
U kunt de zender ook vinden op kanaal 829 van KPN of
via Ziggo kanaal 860.
Groet, Olaf de Korte

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 30 augustus graag de kopij inleveren uiterlijk woensdag 26 augustus vóór 18.00 uur.
Afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u doen door een mail
te sturen naar weekberichtoase@gmail.com

Bloemengroet
De bloemen zijn deze week als groet van de gemeente
naar dhr. D. Steltman gegaan. Hij is verhuisd naar WZH
Oosterheem.

Landelijke opschoondag
Op 19 september a.s. is er weer een landelijke opschoondag. De werkgroep Kerk & Milieu van De Regenboogkerk wil daar ook graag aan deelnemen. Wij zorgen
voor vuilknijpers en vuilniszakken. Verzamelen op 19
september om 10.30 uur op de parkeerplaats naast De
Regenboog. Wij starten met koffie/thee en koek.
Opgave gewenst bij Frits von Meijenfeldt:
fhvonmeijenfeldt@gmail.com . Laten we samen de
handen uit de mouwen steken om de buurt op te
schonen!!

Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk
Bloemengroet
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en ter bemoediging
naar zr. L. Kooy-van der Geer
Wij wensen Lies veel sterkte toe en alle goeds in deze
bijzondere tijd. Cvdt

Jarigen 70+ van 23 tot 29 augustus
29-aug Dhr. A. Vrolijk

