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

Zondag 24 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)

Vandaag is het feest. Het is de eerste dag van
de week, de zesde zondag van Pasen. Maar
voelt het ook feestelijk?
Veel feesten worden deze tijd anders gevierd.
In kleine kring, met een paar mensen op
gepaste
afstand.
Ook
voor
onze
eindexamenkandidaten is het een rare periode.
Geen landelijk groot schriftelijk examen en
geen grote examenfeesten.
Ook al is het anders, we kunnen nog steeds
een geslaagd moment beleven met elkaar.
Psalm 126 reikt ons een dubbele blikrichting
aan die vandaag, zo tussen Hemelvaart en
Pinksteren wel passend is. Aan de ene kant de
blik naar het verleden, in dankbaarheid en
verdriet. En aan de andere kant de blik naar de
toekomst vanuit verlangen en hoop.
En daarom vieren we ook vandaag feest: we
laten de slingers hangen! Uit respect voor alle
examenleerlingen
van
dit
jaar.
Uit
dankbaarheid voor alle geslaagde momenten
van gemeente-zijn uit het verleden die we mee
mogen dragen in ons hart en in ons leven en
we laten ze hangen als belofte voor de kerk die
komen gaat: een geslaagde nieuwe versie van
kerk-zijn, Gods koninkrijk hier in ons midden.
Ds. Carina Kapteyn

Orde van dienst
voor de online kerkdienst van 24 mei 2020
vanuit de Pelgrimskerk
Voorganger: ds. Carina Kapteyn
Lector :
Joke Westerhoff
Organist:
Hans Jansen
Muziek
Welkom
Zingen: Dank u voor deze nieuwe
morgen, lied 218
Aansteken van de Paaskaars:
Dank U voor het licht dat mag schijnen,
teken van hoop en leven,
dank U voor dit licht dat doet verdwijnen,
al onze angst, pijn en kou.
Dank U, uw liefde kent geen grenzen.
Samen in Gods naam
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Vandaag zijn wij weer met elkaar
verbonden,
ook al zitten we niet altijd naast elkaar
en in dezelfde ruimte,
toch delen we het vertrouwen op de belofte
van God,
die gezegd heeft: Ik ben en ik zal zijn
als een lamp voor je voet
en een licht op je pad (ps 119:105).
Moge dat vertrouwen vandaag weer gevoed
worden,
door Gods Heilige Geest
met en in ons allen.
Amen.
Zingen: Psalm 71: 9, 10, 11
Groet aan onze moslim en joodse
broeders en zusters, i.v.m. de feesten
rondom het einde van de ramadan en het
wekenfeest.
Gebed
Lezing: Psalm 126
Zingen: Psalm 8: 1, 3, 4 en 6.
Lezing: Handelingen 1:12-14
Lied: Als een meesterwerk' - Rineke de
Wit
Inzameling van gaven: diaconie en
wijkwerk
Gebeden
met stil gebed en Onze Vader in woorden
van de Bijbel in gewone taal:
Onze Vader in de hemel,
laat iedereen u eren.
Laat uw nieuwe wereld komen
Laat op aarde uw wil gedaan worden,
net zoals dat in de hemel gebeurt.
Geef ons vandaag het eten dat we nodig
hebben.
En vergeef ons wat we fout gedaan
hebben,want wij hebben ook andere mensen
hun fouten vergeven.
Help ons om nooit tegen u te kiezen.
En bescherm ons tegen de macht van het
kwaad.

Want u bent koning, u regeert met grote
macht,
voor altijd. Amen.
Slotlied: Lied 315 Heb dank, o God van
alle leven
Zegen
Mag met je meegaan, in je hart en in je
leven:
de liefde van Christus.
Oneindig breed, oneindig lang, oneindig
hoog,
oneindig diep
is die liefde voor jou.
Draag die liefde in je hart,
laat het zichtbaar worden in je daden,
laat het tong vormen en je wangen kleuren.
Deel het in veelkleurige vormen en soorten
met elkaar,
want er is meer dan genoeg voor iedereen.
Met dank aan God die zijn Geestkracht met
ons deelt,
een zegen die alle dagen van de wereld
omspant,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
amen.

eventueel zelf meer cadeautjes waarop je kunt
schrijven wat je te vieren hebt/waar je blij mee
bent.
Nodig: kleurpotloden, (gel)stiften en pennen,
scharen en lijm, eventueel glitters en
feestelijke plakkertjes.
Zo zijn we deze zondag weer, via YouTube,
met elkaar verbonden!

Collectes 24 mei
Elke week zijn er twee collectes: de eerste
collectie is voor de diaconie, de tweede
collecte voor het wijkwerk.
De diaconale collecte is vandaag voor de
laatste keer voor lokaal diaconaat, dus voor
wat in de POR nodig is voor wijkwerk en
individuele hulpverlening, ouderenwerk, kosten
voor bijzondere diensten en kerkomroep.
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

Kindernevendienst online zondag 24
mei
Thema: Veel te vieren!
Nadat God de tien
regels heeft verteld,
legt Hij aan Mozes de
regels precies uit. Het
komt hierop neer:
Wees eerlijk,
behulpzaam en
gastvrij, neem rust en vier feest! Zo zal het met
iedereen goed gaan!
We zingen over God die ons kent vanaf het
begin en altijd bij ons
is! De kinderen van
groep 6 van de
prinses Amaliaschool
zingen voor ons.
Achter dit
weekbericht staat het
werkje van deze
week! Uitleg: Er is
veel te vieren. Met
het werkblad denken
de kinderen erover na: Wat hebben wij
allemaal te vieren? Waarom is het waardevol
om daarbij stil te staan? Soms vergeet je wat
God je allemaal geeft. Op de cadeautjes van
het werkblad kunnen de kinderen opschrijven
waar ze blij mee of dankbaar voor zijn. Die
kunnen ze in het doosje doen en op hun kamer
zetten, zodat ze niet vergeten wat ze te vieren
hebben.
Werkwijze: De knip- en vouwlijnen spreken
voor zichzelf. Gebruik geen lijm. Maak

Opbrengst collectes Lesbos
De collectes voor vluchtelingen op Lesbos
hebben totaal
opgeleverd. Hartelijk
dank! Met een verdubbeling vanuit de centrale
diaconie wordt dit een mooie bijdrage voor de
nood op dit eiland.
Namens
de
POR-diaconie,
Tineke
Blankespoor
zong ooit Marco Borsato. Hier een
liedfragment: "Afscheid nemen bestaat niet, Ik
ga wel weg maar verlaat je niet. Lief, je moet
los laat, en dat je morgen weer verder gaat.
Maar als je eenzaam of bang bent, zal ik er
zijn. Kom als de wind die je voelt en de regen.
Volg wat je doet als het licht van de maan.
Zoek me in alles dan kom je me tegen. Fluister
Bij het prachtige feest van Hemelvaart moest ik
aan dit lied denken: aan de belofte dat
afscheid nemen niet voor eeuwig is, want
Hemelvaart is het kroningsfeest van onze Heer
in de hemelse gewesten als Koning der
koningen en Heer der heren. Juist in onze tijd
waarin we zo op afstand van elkaar leven, een
afscheid soms zo abrupt en definitief ons leven
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binnenkomt en het lijkt of we geregeerd
worden door onzichtbare machten, willen we
als pastores u bemoedigen: houdt vol, God is
goed! De Trooster, de Heilige Geest, is ons
nabij. En in onze harten zijn we met elkaar
verenigd:"Uw Koninkrijk kome! Maranatha,
kom, Here Jezus, kom spoedig
Namens het pastoresteam, Sandra HermanusSchröder
De dienst van Hemelvaart is te bekijken via
ons youtubekanaal POR kerk online

op donderdag van 11 tot 13 uur en zaterdag
tussen 14 -16 uur
Elke dag bij Fam. Sietse van Heijst, Leiwater
32. Er staat een doos bij de voordeur.
Hartelijk dank namens de Voedselbank. Grietje
Cusell.
T
06
38
10
42
57;
E
diakonievandeoase@gmail.com

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.
Ook kunt op maandag tussen 14 en 16 uur in
de Oase een collecte zakje afhalen of weer
bezorgen. 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. Namens de diaconie
van De Oase: Grietje Cusell 0638104257

Geloofsgemeenschap De Oase.
Bloemengroet
De bloemengroeten van de Oase gaan naar;
Meneer en mevrouw Jansen, die 1 mei 50 jaar
getrouwd waren en naar mevr. Stolp die op 16
mei 95 jaar mocht worden. Van harte
gefeliciteerd vanuit De Oase-gemeenschap.

Jarigen 80+ deze week
Op 26 mei wordt Mevr. W.H. Vlijter, Savelsbos
20, 2716 HA, 80 jaar.
Op 27 mei wordt Dhr. P. Ermerins,
Bergmanstrook 45 K366, 2726 RR, 87 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
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 31 mei graag de
kopij inleveren uiterlijk woensdag 27 mei
vóór 18.00 uur.
Afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u doen
door een mail te sturen naar
weekberichtoase@gmail.com

Dank.
Wat een grote hoeveelheid brieven, kaarten,en
bloemen hebben wij, onze kinderen en ik
gekregen na het overlijden van mijn man Jan
Leideman.
Jan en ik hebben het goed gehad samen. De
laatste periode was zwaar en spannend. Maar
we zijn dankbaar dat Jan met hulp van
buurtzorg thuis is gestorven. Het heeft ons
goed gedaan om zoveel reacties te krijgen
vanuit
onze
kerkelijke
gemeente.
Een hartelijke groet van de familie Leideman.

Geloofsgemeenschap Pelgrimskerk.
Jarigen
In de week van 24
jarigen te melden.

Gift
Afgelopen periode mocht de diaconie een
bestemmingsgift
voor
Corona/
Lesbos
ontvangen, waarvoor hartelijk dank

30 mei zijn er geen

Bloemengroet
Deze week gaan de bloemen namens de
Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet
en ter bemoediging naar Stieneke de Bruin,
Evertsenstraat 10, 2712 JZ.
Cvdt

Helpt u de Voedselbank?
De Voedselbank Haaglanden is met hulp van
Defensie weer opgestart. Afgelopen week zat
er weer verse groente in de kratten, heerlijk.
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 door in natura
houdbare levensmiddelen, groente en citrus te
brengen:
- In de Oase: maandag tussen 14-16 uur
- In de Genesarethkerk, Monnikenbos 8:

LEVENDIG CONTACT via de app
Na de oproep van vorige week in de Groet,
heb ik van menigeen leuke berichtjes gehad,
dank u wel. Het blijkt dat u denkt dat u mij vast
stoort en "dat uw filmpje of appje er niet toe
Maar lieve
gemeenteleden van de Pelgrimskerk, als u
contact met mij opneemt of als u mij iets stuurt,
1) stoort u mij absoluut niet, ik vind het juist fijn
om van u te horen, en 2) elk berichtje is van
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harte welkom!
wijkpastor ben!

Onthoud

dat

ik

òòk

úw

Barry Augustijn (Jordaanstroom 6 2721BC) is
heel blij en dankbaar dat zij een goed bericht
ontving vanuit het ziekenhuis. Ze heeft geen
verdere behandelingen meer nodig. Dit bericht
zal haar zeker helpen om de revalidatietijd met
vertrouwen tegemoet te zien.

CONTACT MET KERKGANGERS van
ooit
Ik noem dit maar even zo. Want in de
afgelopen tijd ben ik blij dat er weer voorzichtig
hartelijke
contacten
ontstaan
tussen

Verjaardagen 80 +
Mevr. J. Jongejan Rog wordt op 24 mei 80
jaar (Nathaliegang 203, 2719CR)
Dhr. D. Steltman wordt op 3 juni 96 jaar
(Nathaliegang 185, 2719CR)
Mevr. W. Baaijens Meijer wordt op 4 juni 82
jaar (Du Meelaan 29, 2722ZN)
Mevr. A.M. Kruithof Blijleven wordt op 5 juni
81 jaar (Mosgroen 155, 2718HJ)
Allen van harte gefeliciteerd !!!

ik hiermee? Het blijkt dat uw kaartjes, plantjes,
belletjes, praatjes op straat, bloemen en mijn
kennismakingsrondes
(jawel,
met
alle
inachtneming van de regels van het kabinet)
kleine wonderen verrichten. "Kerkgangers van
wordt ervaren als wederzijdse bemoediging! Ik
nodig u, lieve gemeenteleden, daarom van
harte uit om hier vooral mee door te gaan. En
voor de anderen, van harte welkom, weer in
ons midden!

BEWAREN VAN POSTZEGELS
Helaas is het voor u nu niet mogelijk uw
postzegels in te leveren in de kerk.
Wij brengen onder uw aandacht dat het op
prijs wordt gesteld als u deze postzegels wilt
blijven bewaren. De opbrengst komt geheel ten
goede aan de diaconie. Heeft u postzegels of
wellicht een album met zegels waar u niets
(meer) mee doet, denkt u dan aan ons.
Maarten Pronk kan het bij u thuis komen
ophalen (uiteraard op gepaste afstand).
Maarten Pronk (079 3600275)

HEEFT U IDEEEN hoe nu verder?
Ons moderamen van de POR is heel druk
landelijke kerk heeft protocollen op de
landelijke website gezet en we zullen er vast
meer van horen. Maar u bent er ook nog en
ideeën. Misschien is het iets voor nog veel
later, maar misschien kan het ook al iets voor
gedachten te horen, want uw inbreng doet
ertoe. Daarom roep ik u op om vrijmoedig uw
gedachten met mij te delen hoe u deze tijd
ervaart en welke ideeën u hebt
n of mailen.
Van harte Gods zegen gewenst,
Sandra Hermanus-Schröder

Geloofsgemeenschap Regenboog.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week met een
hartelijke groet naar dhr. Marcel van den
Bosch
We wensen hem van harte beterschap.

Meeleven
Afgelopen maand is de familie v.d. Bosch
vanuit Meerzicht in Rokkeveen (Kleurenbuurt)
komen wonen. De vader van het gezin, Marcel,
heeft ongelukkigerwijs een dubbele hernia
opgelopen. Daarvoor moest hij begin deze
maand naar het ziekenhuis in Keulen (D) om
daar geopereerd te worden. De operatie is
gelukkig geslaagd en Marcel is weer thuis. Nu
volgt een tijd van herstel en weer op krachten
komen. We wensen hem en zijn gezin daarom
deze bemoediging toe in de vorm van de
bloemen van deze week. En welkom in onze
geloofsgemeenschap!
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