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

Zondag 28 juni 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 – liedtekst:

voor de viering van zondag 28 juni 2020
Plaats van opname: De Regenboog
Voorganger:
pastor Sjon Donkers
Lector:
Corrie Koppejan
Organist:
Dries Piening
Euphonium
Jeannette Vriend
Zang:
Marije Verheijke, begeleid door
Jeroen van Smeden op piano

Maak heel mijn leven tot een lied - Sytze de Vries

Vreugde om wat gevonden wordt
Voorbereiding
• Inleidend orgelspel
• Welkom door de voorganger.
• Bij de Paaskaars: Lied 219: Licht om te leven
• Aanvangslied 280: 1 – 4 (De vreugde voert ons naar
dit huis)
• Stilte, moment van persoonlijke bezinning
• Groet en Bemoediging
• Drempelgebed, gezongen: Maak heel mijn leven tot
een lied - Sytze de Vries (melodie lied 461)
• Kyriëgebed
• Glorialied Psalm 146: 1 en 3
Dienst van het Woord
• Gebed voor de opening van het Woord, gezongen:
lied 680: 1, 4 en 5 (Kom, heilige Geest, gij vogel
Gods)
• Kindernevendienst.
• Schriftlezing: Genesis 1: 1- 5 en 26 – 28 en 31
(vertaling Huub Oosterhuis en Alex van Heusden)
• Zingen: lied 216 (Dit is een morgen)
• Schriftlezing: Lucas 15: 1 – 10 (vertaling idem)
• Jeannette: Nobody Knows
• Uitleg en verkondiging
• Kort orgel- of pianospel
• Lied 221: Zo vriendelijk en veilig als het licht
Dienst van het antwoord
• Inzameling van de gaven
• Tijdens de inzameling: Marije en Jeroen: Laat het
huis gevuld zijn
• Jeannette: Stand in the need of prayer
• Dankgebeden, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
• Slotlied: lied 686 (De Geest des Heren heeft een
nieuw begin gemaakt)
• Wegzending en zegen
• Lied 423 (Nu wij uiteengaan)
• Marije en Jeroen: Kijk omhoog

Maak heel mijn leven tot een lied
ook als de dag verstilt
Maak wie ik ben getuige van
uw wezen en uw wil
In wie ik ben, in wat ik doe
in al mijn gaan en staan
klinkt zo de lof aan U, mijn God
en wordt uw wil gedaan
Vul mij daarom met diepe dank
tot heel mijn leven zingt
van U en van uw liefde voor
wie klein is en gering
Nooit zal mijn leven, dag en nacht
dan zonder zegen zijn
Bij elke voetstap die ik zet
bent U zelf het refrein

Kindernevendienst on line zondag 28 juni
Vandaag kijken en luisteren we naar het verhaal over de
vrienden van Jezus die op reis gaan. Ze gaan niet op
vakantie, maar gaan op weg om overal te vertellen dat
God van hen houdt. Ook luisteren wij naar een mooi lied.
Bij deze nieuwsbrief zit het werkblad bij dit verhaal.
Zo zijn we deze zondag ook weer, via YouTube, met
elkaar verbonden.

Collectes 28 juni
Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is
voor de diaconie, deze week voor de plaatselijke
diaconie, 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. plaatselijke diaconie
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.plaatselijke diaconie
- collecte wijkwerk

Eerste Collecte voor de plaatselijke diaconie
Vandaag collecteren we voor de plaatselijke diaconie,
dus voor wat in de POR nodig is voor wijkwerk en
individuele hulpverlening, ouderenwerk, kosten voor
bijzondere diensten en kerkomroep.

Vakantietassen actie
De
actie
loopt
ontzettend goed. Er zijn
125
kinderen
aangemeld en de collectes
en andere giften zorgen
ervoor dat we bijna rond
zijn. In de week van 7 juli gaan we de tassen inpakken
en wegbrengen. Als u nog iets wilt doen heeft u nog even
een paar dagen om dit te doen. Alle gulle gevers hartelijk
dank, namens alle kinderen die straks een vakantietas
krijgen.
De POR diaconie.

Weer naar de kerk!
Vanaf deze week zetten we de deur van onze
kerkgebouwen weer regelmatig open. Wat fijn!
Maar het is ook spannend, want we gaan het anders
doen dan normaal.
Wilt u zich om te beginnen van te voren aanmelden als
u naar de kerk komt? U kunt dat opgeven via
reserveringenpor@gmail.com of telefonisch via 0649760075 (Els Alebregtse). Geeft u dan even aan om
welke bijeenkomst het gaat, welke kerk uw voorkeur
heeftt en met hoeveel personen u wilt komen. U hoort
uiterlijk de dag voor de bijeenkomst of de bijeenkomst
doorgaat en of er plaats is. Voor aankomende zondag
kunt u zich nog tot zaterdag 12.00 uur opgeven.
Bij tekenen van ziekte moet u uiteraard thuisblijven. We
doen ook een beroep op u om het gebruik van het toilet
tot het minimum te beperken.
Bij binnenkomst, en ook dat is nieuw, zal u gevraagd
worden naar uw gezondheid, kunt u uw handen
desinfecteren en krijgt u een plaats toegewezen. Die
plaatsen zijn vanwege de richtlijnen verder uit elkaar.
Daarom is het aantal beschikbare plaatsen ook kleiner
dan we gewend zijn.
Voelt u zich vrij om op de maat van de muziek mee te
bewegen. Zingen en neuriën doen we niet.
Het is fijn dat we elkaar zo weer kunnen gaan ontmoeten.
Dat gunnen we ook aan onze wijkbewoners en medegelovigen. Daarom het vriendelijke verzoek om voor en
na de bijeenkomsten niet met z’n allen op het kerkplein
te blijven staan. Er zijn vast genoeg rustige plekjes iets
verderop te vinden waar u elkaar met inachtneming van
de 1,5 m afstand nog even kan spreken.

Mogelijkheden
Voor de komende weken is het volgende programma
gemaakt:
A. samen kijken naar onlinediensten op zondag
Deze zondag, 28 juni, zijn de eerste mensen weer
welkom in onze kerkgebouwen. Tot 1 september kunt u
elke zondag, na reservering vooraf, samen kijken naar
de online diensten op het beamerscherm. Deze kijkmomenten beginnen om 11.00 uur en vinden plaats in ’t
Centrum, de Oase en de Regenboog. We geven

voorrang aan de mensen zonder toegang tot het internet.
Maar ook anderen zijn van harte welkom!
De vieringen zijn in gedeelten al eerder in die week
opgenomen. Deze opnames zijn nu nog niet toegankelijk
voor publiek.
B. live-vieringen door de week
Daarnaast starten we deze week ook met vieringen in de
kerkzalen. In deze vieringen zullen onze pastors
voorgaan. Ook voor deze vieringen is reserveren
noodzakelijk.
Deze week zijn er drie vieringen, in elk kerkgebouw 1.
We hopen volgende week naar 6 vieringen (2 per
kerkgebouw) op te schalen. Als bijlage bij deze
nieuwsbrief treft u het schema aan. Natuurlijk kunt u
kiezen voor de dag en de lokatie die u het beste past.
Het kan zijn dat deze bijeenkomst vol is, dan wordt er
samen met u gekeken naar een ander geschikt moment.
C. vergaderingen en andere verhuur
Bovenstaande algemene richtlijnen gelden ook voor
deze bijeenkomsten. Verdere praktische afspraken en
reserveringen moeten van te voren gemaakt worden met
de beheerders van de kerkgebouwen. Zij helpen u
verder. Op de bonnefooi naar de kerk gaan, dat doen we
voorlopig niet.

Vrijwilligers gezocht
Het is anders samen komen in en rondom onze
kerkgebouwen. Per bijeenkomst zijn er al gauw 3 of
meer mensen nodig om een en ander goed te laten
verlopen. Daarnaast zal er ook een extra inspanning
gevraagd worden van de schoonmakers. Daarom
kunnen we wel wat extra versterking gebruiken in onze
wijk. We zoeken:
A. mensen die 1 of meerdere keren een bijeenkomst of
vieringen willen begeleiden. Het gaat dan concreet om
het klaarmaken van het kerkgebouw, het ontvangen van
gemeenteleden, het stellen van gezondheidsvragen,
aanwijzen van plaatsen, het begeleiden bij het verlaten
van het gebouw en de afrondende werkzaamheden als
luchten en/of schoonmaak.
B. mensen die tijd, zin en energie hebben om te helpen
met de regelmatige schoonmaak van onze
kerkgebouwen.
Voor meer informatie of opgaven kunt u terecht bij onze
scriba Els Alebregtse, scribavandepor@gmail.com

On-line-kerk-zijn: Rooster voorgangers
De komende weken gaan de zondagse online vieringen
door. Deze zijn na rservering ook in de kerken te bekijken
(zie elders in de nieuwsbrief). Voorwaarde is uiteraard,
dat u geen corona-gerelateerde klachten heeft.
De voorgangers de komende weken zijn:
5 juli 2020: Carina Kapteyn
12 juli 2020: Sjon Donkers
19 juli 2020: Marga Schipper
26 juli 2020: Carina Kapteyn

What’s the matter – let’s stay together!
WIE IS ONZE NAASTE? HEBBEN WE COMPASSIE?
Sit-in/kneel-down op 1 juli van 19.00-21.30uur bij
Silverdome, georganiseerd door ILOZ en IDb. Zie
ZoetermeerCompassiestad.nl. Voor het evenement zijn
ook veel vrijwilligers nodig. WIE HELPT MEE? Els
Alebregtse 06 4976 0075, Flip Bakker 06 2468 9649

Aanleiding: de beelden die de wereld schokten: de
dood van George Floyd, het zinloos geweld. Wat het
losmaakt aan protesten – zelfs in corona-tijd!
Ook in Zoetermeer worden we daardoor aangesproken.
Als ILOZ / Ambassade van Vrede zoeken we daarop
een antwoord. Een antwoord dat past bij Zoetermeer
als stad van Compassie – we hebben het nog in 2018
ondertekend: als gemeente, als
geloofsgemeenschappen, als maatschappelijke
organisaties.
Het verschil verbinden. Dat is de inzet van het
compassie-evenement dat we samen met het
discriminatie-meldpunt IDb (stichting voor Inclusie en
Discriminatiebestrijding) op 1 juli organiseren. We
denken aan een vreedzame en corona-veilige vorm van
een sit-in of wellicht beter: een kneel-down – als
uitdrukking niet van iemand de laatste adem uit z’n nek
persen, maar eerder die van boete: wat doen we elkaar
in hemelsnaam aan! En vooral ook als een respectvolle
manier van toenadering zoeken naar elkaar. Een vorm
die beheersbaar kan worden uitgevoerd, bij Silverdome.
Met een (beperkt) sprekersprogramma, over de hele
breedte van het anti-discriminatie artikel in de
Grondwet: afkomst, lhbti, gehandicapten, …. Met in elk
geval een bijdrage van de Nederlandse ambassadeur
(en mede-Zoetermeerder) voor de vrijheid van
levensovertuiging: Jos Douma, die inmiddels heeft
toegezegd.

Geloofsgemeente De Oase
Bloemengroet
De bloemengroet van de Oase gaat naar mijnheer van
den Bol, die op 22 juni 90 jaar werd. Van harte
gefeliciteerd
met
u
verjaardag
namens
de
gemeenteleden van de Oase. En naar mevrouw Co de
Jonge ter bemoediging. Beide een hartelijke groet vanuit
de geloofsgemeenschap van De Oase.

Meer zicht op elkaar
In de afgelopen dagen heb ik contact gezocht met
meerdere gemeenteleden. Het blijkt dat u niet altijd
bereikbaar bent. Ik stel me zo voor dat de boodschappen
gedaan worden, dat u al wandelend of fietsend geniet
van het mooie weer. Hier en daar hoor ik ook berichten
van mensen die even buiten Zoetermeer verblijven. Ik
blijf het regelmatig proberen.
Mocht het u te lang duren, neem dan ook vooral zelf
contact op. Als ik niet zelf de telefoon opneem, dan kunt
u ook het antwoordapparaat inspreken.
ds. Carina Kapteyn

Bericht van overlijden
Via de kerkelijke ledenadministratie vernamen wij dat
ons gemeentelid mevr. Z. Koopmans is overleden. Zij
overleed op 12 juni 2020 in de leeftijd van 70 jaar.
Mevrouw Koopmans woonde op het Belvédèrebos. Wij
wensen haar familie en allen die haar zullen missen de
troostende nabijheid van God en mensen.

Jarigen 80+
Op 30 juni wordt mevr. M. van Heiningen, 81 jaar. Mevr.
C. Beije-Kraak hoopt op 3 juni 95 jaar te worden en dhr.
P. Lemmers, op 4 juli 82 jaar.
We feliciteren hun van harte en wensen hun een
gezegende dag toe.

Vakantietas spulletjes brengen kan nog
1 keer, houdbare producten voor de Voedselbank
afgeven en ophalen en of afgeven van de
collectezakjes kan elke maandag tussen 14 en 16 uur
in De Oase. Informatie bij:
Grietje Cusell, tel: 06-38104257
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief graag inleveren
voor woensdag 1 juli 18.00 uur via e mail
weekberichtoase@gmail.com

