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

Zondag 30 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 30 augustus 2020,
elfde van de zomer
Plaats van opname: De Regenboog
Voorganger:
ds. Carina Kapteyn
Organist:
Gerard Baak
Lector:
Wietske van der Wiel
Mmv zangers van de POR
(kaars brandt al)
 Zingen: Lied 500: 2 en 3 Uit uw verborgenheid
 Groet en inleiding
 Zingen: Lied 605: 4 en 5 De toekomst is al gaande
 Lezing: Rechters 6: 1-6
 Kyrië-roep
 Zingen: Lied 610: 1 en 2 Zo dor en doods
 Lezing: Rechters 6:11-17
 Zingen: lied 610: 3 en 4 Zijt Gij het, Heer
 Overdenking: Held vol kracht!
 Inzameling van gaven
 Zingen: Lied 611 Wij zullen leven, God zij dank
 Dankgebeden, stil gebed en Onze Vader
 Zingen: psalm 150a Geprezen zij God
 Zegen

Bij de dienst
Bestaan er nog helden? Mensen die vanuit een roeping
(een drive) zomaar iets anders doen dan anderen en
daarmee een nieuwe trend zetten? Mensen die stapje
voor stapje zelf groeien en anderen mee in beweging
krijgen?
Deze tijd waarin we zoekend zijn naar nieuwe vormen
van leven en kerk-zijn is bij uitstek geschikt voor dit
soort helden. De helden van vandaag zijn mensen die
niet meer als ridder te paard gaan, maar kleine daden
van moed tonen. Zoals Gideon die aren dorste in de
wijnpers. (H)erkennen wij de held in Gods naam in ons
eigen leven?
Ds. Carina Kapteyn

Collectes 30 augustus
Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is
voor de diaconie, deze week voor de lokale 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.lokale diaconie
Wijkwerk: NL91 INGB 0007 2299 26, t.n.v. Prot.
wijkgemeente Pelgrimskerk / De Regenboog o.v.v.
collecte wijkwerk.

1ste Collecte voor de lokale diaconie
Vandaag collecteren we voor de plaatselijke diaconie,
dus voor wat in de POR nodig is voor het werk in de
wijk en individuele hulpverlening, ouderenwerk, kosten
voor bijzondere diensten en kerkomroep.
De diakenen van de POR

Voor de kinderen en hun (groot)ouders
De scholen beginnen weer en ik wens ons allemaal een
fijn en normaal schooljaar toe!
In de kerk starten er ook weer activiteiten voor de
jeugd. Even op een rijtje:
De tienertent is weer open, vanaf 11 september elke
vrijdagavond van 19:00-20:00 uur in de Oase.
Op zondag 13 september is er kindernevendienst en
tienerdienst
in
de
openlucht.
Zie
berichten
Gemeentezondag.
Vanaf 20 september is er elke zondag tienerdienst in de
jeugdruimte van de Oase, van 10:00-11:00 uur onder
leiding van Willem en Tirsa.
In de kerk waar een live kerkdienst is, wordt ook
kindernevendienst gegeven. Je moet je hier wel voor
opgeven!
Zet het vast in de agenda: Op
zaterdag 26 september is er
weer een Kliederkerk! Dit keer
in samen werking met de
Vredesweek.
Verdere
berichten volgen nog!
Voor deze zondag gaat het
werkje over helpen.
Jezus helpt een zieke jongen,
Hij maakt hem weer beter. Heb jij weleens iemand
geholpen? Heeft iemand jou wel eens om hulp
gevraagd? Kon jij hem helpen?
Hier staat een
voorbeeld van het werkje. In de bijlage vind je het
kopieerblad.
Succes!

Virtuele koffie na de dienst via Zoom

Online-kerk: Rooster voorgangers

Ook deze zondag is er weer de mogelijkheid om elkaar
na de dienst, tussen 11.00 en 11.40 uur via computer,
laptop of telefoon te zien en te spreken. We ontmoeten
elkaar via Zoom:
https://us04web.zoom.us/j/79448114931?pwd=U3JiUX
hTUmwvYWxNWVRSWWdkWDBOdz09
(klik op deze link). Je kan ook naar zoom.us gaan en
dan boven in het scherm op 'join a meeting' klikken en
de volgende code (ID) invoeren: 794 4811 4931. Er kan
gevraagd worden naar een wachtwoord, dat is: PORkoffie.
Kom gerust eens virtueel langs. Het is niet verplicht om
er 40 minuten bij te blijven. In de kerk ben je ook soms
korter, soms langer bij het koffiedrinken. Je bent in
ieder geval welkom!
Wil je wat meer informatie? Stuur dan s.v.p. een
berichtje naar Jan Jonker (WhatsApp via: 06-12073865,
of e-mail: jkjonker@gmail.com).

De voorgangers van de vooraf opgenomen online
diensten van de zondagen zijn de komende weken
 6 september: Sandra Hermanus-Schröder
 13 september: alle drie de pastores
 20 september: ds. Carina Kapteyn
 27 september: Sjon Donkers

Live kerkdiensten vanaf 13 september
.
Datum

Voorganger 1

13 sept
Hagenpreek
10.00 uur 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

Kerk-zijn in de komende tijd
Lieve mensen, nu de zomer op haar laatste benen
staat, liggen er een aantal uitdagende maanden voor
ons. Maanden die normaal vol zitten met allerlei
bijzondere
activiteiten.
Van
vredesweek,
gemeentezondag en het herdenken van overledenen
tot
gespreksgroepen,
verjaardagsvieringen,
inloophuizen
of
soos.
Door
de
bijzondere
omstandigheden zal veel er anders uit gaan zien of
zelfs komen te vervallen. Daarmee komt onze beleving
van samen gemeenschap zijn voor een uitdaging te
staan. Hoe houden we in de komende tijd het omzien
naar elkaar vast, terwijl we tegelijkertijd ruimte geven
aan elkaar? De afgelopen weken heeft geleerd dat die
balans vinden nog niet meevalt en voor individuen heel
verschillend kan liggen. We zullen dus in de komende
tijd blijven zoeken naar verschillende vormen om zowel
ruimte te gunnen als gemeenschap te ervaren.
Omdat veel contactlijnen een andere vorm hebben
gekregen, is het belangrijk dat u weet dat u in deze tijd
al uw gedachten over kerkzijn in deze tijd kan delen
met pastores, moderamen en kerkenraadsleden. Neem
vooral contact op en laat van u horen!
Voor de komende tijd wil ik u graag een paar
bemoedigingen meegeven uit het boek De jongen, de
mol, de vos en het paard van Charlie Mackey
(aanrader!):
‘We hebben allemaal een reden nodig om door te
gaan.’ zei het paard. ‘Wat is de jouwe?’ ‘Jullie 3-en.’ zei
de vos. ‘Thuiskomen.’ zei de jongen. ‘Taartjes.’ zei de
mol.
‘Ik heb iets beters ontdekt dan een taartje.’ ‘Ga weg!’
zei de jongen. ‘Echt waar.’ zei de mol. ‘Wat dan?’ ‘Een
omhelzing. Dat duurt langer.’
‘Er gaat niets boven vriendelijkheid.’ zei het paard.
‘Stilletjes overstijgt dat alles.’
‘Soms,’ zei het paard. ‘Hoezo soms?’ vroeg de jongen.
‘Soms is alleen al opstaan en doorgaan moedig en
geweldig.’
Ds. Carina Kapteyn

Locatie

Gemeentezondag 13 september
Na zoveel maanden willen we elkaar op13 september
weer ontmoeten in een zondagse viering, in de
buitenlucht op 1,5 meter afstand. We nodigen u uit voor
een hagenpreek om 10.00 uur op het weiland van Henk
Willem van Dorp bij het achterpad 21 bij de Voorweg
We vragen u uw eigen kleedje of stoeltje en eventueel
paraplu mee te nemen. Uw auto kunt u vlakbij
parkeren.
U kunt zich nu al opgeven voor deze viering via
(reserveringenpor@gmail.com of tel.: 0649760075).
Voor een goed verloop hebben we nog vrijwilligers
nodig: op de zaterdagmiddag voor het opbouwen van
het terrein en op de zondagochtend voor de
begeleiding bij het parkeren en voor het checken van
de reserveringen en de gezondheid. U kunt zich
opgeven bij mij (scribavandepor@gmail.com)
Els Alebregtse, scriba

Online vieringen deze week
De komende week zijn er weer bijdragen op dinsdag,
woensdag, vrijdag en zaterdag. 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 in de Oase
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).

Geloofsgemeenschap de Oase
Bloemengroet
Deze week gaan de bloemen als groet en felicitatie van
de Oase-gemeente naar dhr. en mevr. Rog-v.d.Schans,
zij waren 2 augustus 55 jaar getrouwd en naar dhr. en
mevr. Cusell-Hennipman. Zij vierden 29 juli hun 45-jarig
huwelijksfeest. Tevens als dank voor hun inspanningen
tijdens de Coronatijd.

Meer zicht op elkaar
Namens de Heer Klaas Baartse kregen we het bericht
dat zijn vrouw, Jenny Baartse-de Jong, vorige week in
het ziekenhuis is opgenomen.
Zij is, na een val, geopereerd aan haar dijbeen.
Vrijdag is mevrouw Baartse overgebracht naar de
afdeling van Vivaldi in het Langeland Ziekenhuis.
We wensen mevrouw Baartse een spoedig herstel en
van harte beterschap. Kaartjes en blijken van
medeleven zijn zeer welkom!
In de komende tijd ben ik weer beschikbaar voor het
pastoraat. U kunt/je kan van te voren telefonisch of via
de mail een afspraak maken. We spreken samen af
welke vorm het beste past: videobellen via what’s-app
of zoom, een afspraak binnen in kerk of bij iemand thuis
of in de buitenlucht.
Door de omstandigheden is het aantal momenten dat
we elkaar in de wandelgangen ontmoeten zeer beperkt.
Daardoor komt ook niet alle pastorale wel en wee bij mij
terecht.
Wilt u/wil jij dat ik iets weet (en het maakt niet uit hoe
groot of klein uw zorg of vreugde is): bel of mail dan
gerust.

Verjaardagen 80+ deze week


Op woensdag 2 september dhr. H. Noordhoek, hij
wordt 86 jaar
 Op vrijdag 4 september mevr. A. Bazuin – Vos, zij
wordt 80 jaar.
 Op zaterdag 5 september dhr. A.M. Boks, hij wordt
88 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 zondag 6 september
graag de kopij inleveren uiterlijk woensdag 2
september vóór 18.00 uur.
Afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u doen door
een mail te sturen naar
weekberichtoase@gmail.com

Geloofsgemeenschap de Pelgrimskerk
Bericht meeleven
Aankomende week wordt de Heer Jaap Buijs
opgenomen in het LangeLand Ziekenhuis. Het zal een
korte opname zijn, maar kaartjes, gebeden en
medeleven wordt zeer op prijs gesteld.
We wensen de
Heer Buijs een voorspoedige tijd in het ziekenhuis, van
harte beterschap en Gods zegen!

Bloemengroet
Deze week gaan de bloemen namens de
Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en
felicitatie
naar Br. D.H. Ras. Dirk mocht donderdag 20 augustus
e
zijn 84 geboortedag gedenken. Wij wensen hem nog
goede jaren toe met allen die hem lief zijn. Cvdt

Geloofsgemeenschap de Regenboog
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Coby
Bosker.

Meeleven
Coby Bosker had in haar vakantie erg veel pech. Door
een val op de fiets brak zij haar heup. Gelukkig is zij
weer thuis en gaat het ook goed met haar. We wensen
haar sterkte in deze revalidatietijd.
Truus Rozenbrand, gaat in haar gezondheid erg
achteruit. Zij wordt omringt door liefde en zorg van
familie.
Astrid Brouwer, is ernstig ziek. Met de bestrijding van
haar ziekte gaat het niet goed. Op dit moment ligt ze in
het LUMC.
We bidden allen Gods Geestkracht toe, genezing daar
waar mogelijk is en Zijn Vrede als we naar het einde
van ons leven komen.

Jarigen 80+



Dhr. J. van Zaanen wordt op 2 september 83 jaar
Mevr. J. van der Veere – Tuit wordt op 4 september
81 jaar
Van harte gefeliciteerd!

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 is gewenst bij Frits von Meijenfeldt:
fhvonmeijenfeldt@gmail.com. Laten we samen de
handen uit de mouwen steken om de buurt op te
schonen!!"

