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

Zondag 3 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)

Zondag Jubilate en zondag van de Goede
Herder
Vandaag is het - volgens het ene overzicht van het
kerkelijk jaar - Zondag Jubilate (Jubelt!) en - volgens een
ander overzicht - Zondag van de Goede Herder. Laten
we het vandaag combineren en jubelen voor onze goede
Herder. Tijdens deze eredienst willen we ons laten
inspireren door gedachten uit Psalm 23 en door
aanmoedigen uit de eerste brief van Petrus, 1 Petrus
2:19-25. Ik neem u en jou mee in een gedachtegang van
Petrus. Hij schrijft aan geloofsgenoten in zeer zware
tijden. Petrus geeft aan dat als we zeggen Jezus te
volgen, we dan ook lijden kunnen verwachten. Geen
aanlokkelijk vooruitzicht maar zoals Jezus in alles mens
geworden is, zo kan alles wat menselijk is, ook ons
overkomen. En als het lijden dan op ons pad komt, houdt
Petrus ons een spiegel voor. Hij nodigt ons uit om erin te
kijken. Wat zien we? Of beter: wie zien we? Kijken we
onszelf aan met geloofsvertrouwen in de ogen, of is het
de angst die ons parten speelt? De oude Statenvertaling
heeft een prachtige zinsnede opgenomen in een van de
mooiste psalmen over geloofsvertrouwen: Al ging ik ook
in een dal van de schaduw des doods, ik zou geen
kwaad vrezen … Het lijkt, zo vertaald, een optie: stel dat
het zou gebeuren, dan zou ik … en dan komt er een
stellige uitspraak. Wat bedoelt David hiermee? Ook is
het de vraag wat ‘het dal van de schaduw van de dood’
zou kunnen betekenen. En wat is er zo opvallend aan
‘de schaduw’? Hierover en meer zullen we horen en misschien wel tegen alle beter weten in - samen zingen:
jubelen en juichen, op deze Zondag Jubilate en Zondag
van de Goede Herder. Gezegende zondag toegewenst!
Sandra Hermanus-Schröder, wijkpastor.

Orde van dienst
voor de viering op 3 mei 2020 in de Oase
Voorganger: pastor Sandra Hermanus-Schröder
INTREDE
• Zingen: Psalm 23 (lied 23b), vers 1
• Kort meditatief orgelspel, terwijl een door de organist
uitgezochte afbeelding wordt getoond.
• Groet
Genade, barmhartigheid en vrede zij u
van God, de Vader,
en van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
• Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

• Gebed van toenadering
Heer, onze God,
wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht,
onze ziel uw vrede.
Neem Gij ons leven in uw hand
en reinig ons van ongerechtigheid.
……...gebedsstilte……..
Vernieuw ons naar het beeld van
Jezus Christus,
opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten.
Amen.
• Zingen: Psalm 23 (lied 23b), vers 2-3
• Kyrie
Laten wij de Heer aanroepen om de nood
van de wereld en zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid kent geen einde.
…. (gebedsintenties)
daarom bidden wij U (zingend):
Heer ontferm U over ons,
Christus ontferm u over ons,
Heer ontferm u over ons
• Glorialied NLB 652
DE HEILIGE SCHRIFT
• Gebed bij de opening van de Schriften
• Lezing uit het Oude Testament: Psalm 23
• Zingen van een lied: NLB 902, vers 1, 2 en 3
• Lezing uit het Nieuwe testament: 1 Petrus 2:19-25
• Zingen van een lied: NLB 902, vers 4, 5 en 6
• Verkondiging: Al ging ik ook in een dal van de
schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen
• NLB 904, vers 1, 4 en 5
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
• Inzameling van de gaven
• Geloofsbelijdend lied NLB 913
• Gebeden
…….. zo bidden wij U samen: (zingend) Heer, onze
Heer, ontferm u over ons (lied 367b)
Afgesloten met het gezamenlijk bidden: Onze vader,
die in de hemel zijt…(oecumenische versie)
WEGZENDING EN ZEGEN
• Slotlied NLB 867
• Zegen en gezongen viervoudig Amen
• Orgelspel

Collectes

Helpt u ook Voedselbank?

Voor de periode dat we als Pelgrimskerk Oase en
Regenboog alleen gezamenlijke online vieringen
hebben doen we de collectes ook samen.
Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is
voor de diaconie (zie hieronder) en 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 Lesbos
Wijkwerk: NL91 INGB 0007 2299 26, t.n.v. Prot.
wijkgemeente Pelgrimskerk / De Regenboog
o.v.v. collecte
Hartelijk dank!

Namens de cliënten van de Voedselbank willen wij u
hartelijk danken voor de gulle gaven van de afgelopen
weken. Uw bijdrage is een waardevolle aanvulling. Zoals
in de krant geschreven is, wordt de Voedselbank in Den
Haag vanaf 1 mei voorzichtig opgestart met
ondersteuning van Defensie. De uitdeelpunten van
Zoetermeer zullen als laatste aansluiten. Uw gaven
blijven dus van harte welkom: houdbare levensmiddelen,
groente en citrus kunt u brengen naar de Oase op
maandag tussen 14-16 uur, naar de Genesarethkerk op
donderdag van 11 tot 13 uur en op zaterdag 14-16 uur
en dagelijks bij fam. van Heijst, Leiwater 32. Daar staat
een doos bij de voordeur. Giften zijn welkom via de
rekening van de diaconie onder vermelding Voedselbank
(Grietje Cusell)

Collecte diaconie voor Lesbos in coronatijd.

Ondanks de beperkingen van deze tijd, waarin we elkaar
niet fysiek kunnen ontmoeten en vergaderingen lastig
zijn, hebben we als wijkkerkenraad besloten om verdere
stappen te zetten in het proces om tot een visie en een
beleidsplan voor de POR te komen. Vanuit onze drie
gemeenschappen zijn zes mensen gevraagd en bereid
gevonden om in een beleidscommissie plaats te nemen.
Dat zijn
Vanuit de Pelgrimskerk Janny de Zeeuw en Nils van
Velzen,
vanuit de Oase: Trudy Sneller en Arie Vooijs en
vanuit de Regenboog: Marieke van der Zee en Jan
Blankespoor.
Onder begeleiding van Bram Schriever en met Jaap van
der Berg als secretaris hoopt de beleidscommissie nog
dit jaar tot een beleidsplan te komen.
Els Alebregtse, scriba

De collecte dubbelaar.
De Diaconie is Creatief met Collecteren in Coronatijd.
Tot nu toe is er 200,00 euro binnen gekomen voor
Lesbos. Ook vandaag 3 mei is de 1ste collecte voor
Lesbos. Wij als Diaconie van de POR gaan de
eindopbrengst verdubbelen! Helpt u mee om er een heel
mooi eind bedrag van te maken?
Wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de
gevolgen van de corona-pandemie. Voor mensen die al
in moeilijke omstandigheden leven is het extra zwaar.
Zoals voor de vluchtelingen die gestrand zijn in
Griekenland. Op het eiland Lesbos zijn de
vluchtelingenkampen
overvol.
De
hygiënische
omstandigheden zijn volstrekt onvoldoende. Mensen
kunnen niet de noodzakelijke afstand bewaren, er is te
weinig schoon water en medische voorzieningen zijn
nauwelijks toegankelijk. Lokale partners van Kerk in
Actie kunnen steeds moeilijker hun werk doen vanwege
de coronacrisis, maar proberen net aangekomen
vluchtelingen op te vangen, hen eerste hulp, informatie
en voedsel te bieden. Kerk in Actie gelooft in delen. We
voelen ons verbonden met mensen die leven in moeilijke
omstandigheden. Juist nu mogen we de vluchtelingen
die klem zitten in Griekenland niet vergeten. Daarom
doen we deze weken een beroep op u. Steun het werk
voor vluchtelingen met uw gebed en uw bijdrage. Uw
hulp is dringend nodig! Maak uw gift over via de Button
op de Website of op het rekeningnummer van de
Diaconie: NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie
PGZ Oase o.v.v. Lesbos

Kindernevendienst on line zondag 3 mei
Vorige week hebben we geluisterd en gekeken naar het
verhaal van Mozes over het water dat uit de rots kwam.
Zondag a.s. volgen wij Mozes en het volk van Israel in
de woestijn, waar ze een leger zien aankomen. Over dit
verhaal is een bijzonder mooi filmpje gemaakt. We
kunnen meezingen met het lied : Je hoeft niet bang te
zijn. Zo zijn we zondag weer, via YouTube, met elkaar
verbonden! Fijn als u/jullie dit willen delen met familie,
kinderen en kleinkinderen.
Wij wensen u/jullie een mooie zondag toe en ook nu vind
je het werkblad als bijlage bij de nieuwsbrief.

Vanuit de wijkkerkenraad

Dajeenoe – herdenken op 4 mei 2020.
Het verhaal van Sera Spanier, een klein meisje dat wil
weten wat er gebeurd is met haar familie in de Tweede
Wereldoorlog. “Dajeenoe ….. Een verscheurend
moeilijke,
maar
voor
toekomstige
generaties
levensnoodzakelijke taak.” (rabbijn S.A. Soetendorp)
Aansluitend bij de Nationale Dodenherdenking (20.10u),
life gestreamd via Youtube
Een Compassie-project van het ILOZ, ism. het Kompas,
Zoetermeer.
Sera Spanier (1947) groeit op in een joods gezin dat de
oorlog overleeft. Maandag 4 mei as. vertelt zij over haar
jeugd in een door de oorlog zwaar geteisterde familie.
Zij schreef daarover in 2006 haar familiegeschiedenis:
Het gesluierde licht. Ze beschrijft de mooie en de
gruwelijke gebeurtenissen uit het verleden van haar
familie op heldere en indrukwekkende wijze.
Inlichtingen:
Flip Bakker (ILOZ/AvV), bestuurslid: 06 2468 9649
Sera Spanier : email seraspanier@live.nl. Zie ook
www.iloz.org

Online Avondmuziek 10 mei
Bezetting en bevrijding. De tiende mei is een beladen
datum: precies 80 jaar geleden begon de bezetting. Ook
kunnen we 75 jaar vrijheid vieren. We vertellen ‘verhalen
om nooit te vergeten’, uit ons land en uit de Bijbel.
In de Avondmuziek van zondagavond 10 mei klinken in
een online uitzending rondom dit thema woorden van
gedenken en bemoediging uit de Bijbel, omlijst door
muzikale momenten. Medewerking: ds. Kees Wesdorp,
cantor-organist Ronald de Jong, trompettist Wim Wiarda

en zang door een kleine bezetting van het Oude Kerk
Ensemble.
Deze Avondmuziek in de serie Muzikale avonddiensten
van de Oude Kerk wordt online uitgezonden.
W kerkomroep.nl > Zoetermeer > Oude Kerk > 18.30
uur. Het liturgieboekje is als pdf te vinden op
www.oudekerkgemeente.nl.. Jaap van der Giessen,

Geloofsgemeenschap de Oase
Bloemengroeten
De bloemengroeten van de Oase gaan naar
Mevrouw Leideman ter bemoediging na het overlijden
van haar man Jan en naar Elsbeth van Goeverden en
haar man Henk in verband met de verjaardag van hun
zoon Duco, die zij door de corona-maatregelen nu niet
kunnen bezoeken.

Meerzicht op elkaar
In de afgelopen week zijn Roelie Leideman, Cox Spaans
en Coby Velzen opgenomen geweest in het ziekenhuis.
Zowel Coby als Roelie zijn na observatie i.v.m. het hart
gelukkig weer thuis, Cox verblijft - na een heupoperatie voor revalidatie gedurende 2 à 3 weken in OudBeyerland, in de buurt van haar dochter. Een kaartje,
een bloemetje, lieve tekenen van medeleven en
gebeden zijn van harte welkom! Ook wensen we ds.
Carina Kapteyn van harte beterschap en we hopen en
bidden voor een spoedig herstel. Zolang ds. Kapteyn het
even rustiger aandoet, kunt u altijd voor dringende
pastoraat contact opnemen met de andere pastores van
de POR, Sjon Donkers of Sandra Hermanus-Schröder.

Jarigen 80+ deze week
Morgen, maandag 4 mei is mevr. T. Kraaijeveld-de Jong
jarig, zij wordt 92 jaar. Op 8 mei wordt mevr. J.R.
Geertsma-Terpstra 81 jaar. Op 9 mei wordt de heer A.
van der Velden 80 jaar. Op zondag 10 mei wordt de heer
A.J. Granneman 83 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 Oase
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 10 mei graag de kopij
inleveren uiterlijk woensdag 6 mei vóór 18.00
uur.
Afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u doen door
een mail te sturen naar
weekberichtoase@gmail.com

Geloofsgemeenschap de Regenoog
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mw.
Suus Vreeke, We wensen haar van harte beterschap toe

Meeleven
We leven mee met Suus en Wim Vreeke. Dit echtpaar is
sinds kort in onze gemeente komen wonen en kon net
voordat de coronatijd uitbrak één keer in Regenboog
aanwezig zijn. Kort daarna bleek dat Suus ziek was. Zij
is inmiddels geopereerd en kijkt er naar uit om de
mensen uit de Regenboog te leren kennen.
We leven ook met Astrid Brouwer. Ondanks
tegenvallende behandelingen van haar ziekte is ze zeer
moedig en geniet ze van kaarten, mails en (beperkt)
bezoek. Een spannende tijd is het nu om te kijken of ze
voor een operatie in aanmerking komt. In vertrouwen op
God die met haar mee gaat blijft ze hoopvol.
Onze gedachten gaan ook uit naar Elma en Wim Riegen.
Wij bidden ze Gods nabijheid en vrede toe . U vindt van
Elma zelf een berichtje.

Bedankje
"Lieve kerkmensen Heel veel dank voor alle warme,
troostende en bemoedigende kaarten, telefoontjes en
attenties die ik mocht ontvangen in deze moeilijke
coronatijd. De ziekte heeft mij ingehaald en ik zal niet
lang meer in jullie midden zijn. Een warme groet
voor jullie allemaal en Gods onmisbare zegen
toegewenst." Elma Riegen

Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk
MEELEVEN
We leven mee met de Heer Noorloos. Het zijn
spannende tijden, nu zijn dochter Barry wacht op
onderzoeksuitslagen voor een operatie. Fijn als u
meneer Noorloos gedenkt in uw gebeden. Ook een
kaartje is van harte welkom!. We leven mee met met de
Heer Boersma. In de afgelopen weken heeft hij weer
enkele bestralingen ondergaan, hij is er behoorlijk moe
van. Meneer Boersma vindt het fijn als u eens belt.
Vindt u het fijn als ik eens met u praat of dat we samen
via beeldbellen of de telefoon bidden? Voelt u zich
vrijmoedig om mij te appen of te bellen, 06-21525868.
Op maandag, woensdag en vrijdag ben ik goed te
bereiken. Een heel gezegende zondag gewenst,
Sandra Hermanus-Schröder, uw wijkpastor

Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar
zr. H. Roos-Letterman. Zij is a.s. dinsdag jarig.
Als een hartelijke groet en blijk van meeleven gaan de
bloemen ook naar br. G, van de Beld. Wij wensen
Frank alle goeds toe en een voorspoedig herstel na een
geslaagde operatie.

Jarigen 70+ in de week 3 – 9 mei
5 mei is mevrouw H. Roos-Letterman jarig. Wij wensen
u een gezegende dag toe en wensen dat er goede
mensen om u heen zijn die zorg en aandacht voor u
hebben.

