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

Zondag 31 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 mogen wij het Pinksterfeest vieren!
Het Feest van de
Geest die ons
opnieuw in Vuur
en Vlam zet om
als geïnspireerde
en bezielde mensen elkaar tot
naaste te mogen
zijn.
Lucas schrijft in
zijn
bijzondere
verhaal over een storm die mensen opent, over vuur dat
mensen verwarmt en over een taal die iedereen verstaat
en die mensen verbindt.
Ik wens u en jullie een bezield Pinksterfeest toe!
Dat wij ons mogen openstellen voor de Geest van de
Eeuwige
en voor elkaar en al onze naasten.
Namens de pastores, Sjon Donkers

DIENST VAN HET WOORD
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebed bij de opening van de Schrift: lied 680: 4
Kindernevendienst
Schriftlezing: Genesis 1: 1-5 en 2: 1-7
Lied Een frisse wind die waaien gaat (Zingenderwijs
40) 1-3
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-8, 12-18 en 41,42
Lied: Een frisse wind die waaien gaat (Zingenderwijs
40) 4 en 5
Uitleg en Verkondiging
Lied 700 (Als de wind)
DIENST VAN HET ANTWOORD

• Inzameling van gaven: diaconie en wijkwerk
• Gebeden
• Slotlied: Pinksterlied op de melodie Alle menschen
werden Brüder
• Wegzending en Zegen

Orde van dienst
voor de viering van het Pinksterfeest op 31 mei 2020
vanuit de Oase.
Verbindende Taal in Vuur en Vlam
Voorganger:
pastor Sjon Donkers
Lector:
Gerda Vooijs
Organist/pianist: Jaap van der Giessen
m.m.v. Wim Wiarda op trompet
VOORBEREIDING
• Muziek
• Pinkstergroet met tussendoor liederen
(680: 1 en 3 en 691)
• Aansteken Paaskaars
• Stilte
• Bemoediging en Groet
• Drempelgebed
• Kyriëgebed
• Gloria: 686 (De Geest des Heren heeft een nieuw
begin gemaakt)

Kindernevendienst online zondag 31 mei
Thema: Versta je mij?
Bijbel: Handelingen 2:1-13
Van heinde en ver zijn
mensen gekomen voor het
feest
inJeruzalem.
Dan
gebeurt er plotseling iets
bijzonders. Vanuit de hemel
klinkt een geluid alsof het
hard gaat waaien. Het hele
huis van de discipelen wordt gevuld met die wind. De
Heilige Geest vervult de leerlingen, zodat ze over Jezus
gaan vertellen. Het wonderlijke is: iedereen die het hoort,
kan hen begrijpen. Zoals alle christenen het gebed dat
Jezus ons leerde verstaan, in welke taal het ook klinkt.
Als bijlage bij deze Nieuwsbrief vinden jullie weer een
verwerkingsblad.
Zo zijn we deze zondag weer, via YouTube, met elkaar
verbonden!

Collectes 31 mei

Vanuit de wijkkerkenraad

Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is
voor de diaconie, de tweede collecte voor het wijkwerk.

Deze zondag vieren we Pinksteren. En nog steeds op
een heel andere manier dan we gewend zijn en ook
gewenst hadden. Misschien hoopte u in deze nieuwsbrief te lezen dat we per 1 juni, of in elk geval per 1 juli
weer gewoon kunnen kerken, met elkaar in ons eigen
kerkgebouw. Helaas kan ik u dat op dit moment nog niet
toezeggen.
Er mogen kerkdiensten gehouden worden onder stringente voorwaarden. Momenteel wordt gekeken hoe we
die voorwaarden kunnen vertalen naar onze gebouwen.
Daarbij kunnen we niet over een nacht ijs gaan.
Per kerkgebouw moet een gebruiksplan opgesteld worden, waarbij een ding al zeker is: er zullen heel veel mensen minder in de kerk passen. Wat doen we voor alle
anderen? Wat zijn de alternatieven?
Dat wordt nu uitgezocht. Er moet nog heel wat geregeld
worden voor de wijkkerkenraad een besluit kan nemen.
We houden u op de hoogte.
Gelukkig gaat het gemeente-zijn door. Dat is niet gebonden aan een gebouw. We kunnen nog steeds
Pinksteren vieren: samen verbonden door de Geest.
Een warme groet,
Beppie van der Plas, voorzitter

Diaconale collecte:
Pinkstercollecte voor de jonge kerk in Marokko
Pinksteren is het feest van ontvangen en dat doorgeven.
Omzien naar elkaar. De Pinkstercollecte van Kerk in
Actie is bestemd voor de jonge kerk in Marokko.
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten
willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar
stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de
kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken
op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en
culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak
slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en
totaal berooid zijn. Steun deze kleine maar groeiende
kerk in Marokko.
DeZWO-groep
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)
- Pinkstercollecte
- collecte wijkwerk

Gezondheid ds Carina Kapteyn
Het was fijn om vorige week weer voor te kunnen gaan
in de eredienst. Eerder schreef ik u dat ik hoopte eind
deze maand weer volledig aan de slag te zijn. Dat blijkt
toch iets te snel te zijn. Voor nu blijft het dus nog in ieder
geval een week bij studie en wat online zaken. In overleg
met onze voorzitter, huisarts en bedrijfsarts kijken we
naar een goede herstart waarbij ik voorzichtig opbouw.
Zodra ik weer volledig aan het werk ben, leest u dat in
deze weekberichten. Tot slot dank ik u hartelijk voor alle
tekenen van meeleven die ik in de afgelopen tijd mocht
ontvangen.
Ds. Carina Kapteyn

Pinksterattentie voor de jeugd
Met Pasen hebben we namens de POR (Pelgrimskerk,
Oase en Regenboog) naar alle adressen een kaart met
een gedicht van pastor Sjon Donkers en een zakje
bloemenzaad gestuurd, omdat we niet bij elkaar konden
komen in de kerkgebouwen door Corona.
Omdat we met Pinksteren nog steeds niet bij elkaar
kunnen komen, heeft de werkgroep Jeugd dit keer
speciaal voor onze jongere leden een leuke attentie
verzorgd: Punchballonnen voor de jongeren tot 12 jaar
en touch-pennen met het POR-logo voor jongeren van
12-25 jaar.
Mocht je in de doelgroep vallen en nog niets ontvangen
hebben, laat het even weten bij de scriba, Els Alebregtse
(scribavandepor@gmail.com)

Geloofsgemeenschap De Oase
Bloemengroet
De bloemengroeten van de Oase gaan naar dhr en
mevr. Granneman, zij waren op 29 mei 50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd vanuit De Oase gemeenschap.
en naar mevr. Beije die ongelukkig gevallen was waardoor ziekenhuis opname nodig was, mevrouw is nu weer
thuis, van harte beterschap gewenst.
Vanwege het Pinksterfeest zijn er extra veel bloemen in
de kerk, ook deze zullen rondgebracht worden.

Dank je wel
Na de virtuele bloemengroet, vandaag ook echte bloemen ter gelegenheid van ons gouden huwelijksjubileum!
Wij beiden danken de Oase-gemeenschap hartelijk
daarvoor.
De heer en mevrouw Jansen

Verjaardagen 80+ deze week
Op dinsdag 2 juni mw. N.M. Plug-Vlug, zij wordt 80 jaar.
Op vrijdag 5 juni dhr. C. Pronk, hij wordt 87 jaar.
Op vrijdag 5 juni dhr. E. van Kamp, hij wordt 81 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.

Oppimpen
diaconiekamer/kindernevendienstruimte
De afgelopen weken is er druk gewerkt in de Oase aan
de diaconiekamer/kindernevendienstruimte onder leiding van Grietje Cusell. Het is nu een prachtige ruimte
geworden. Met dank aan Grietje en degenen, die haar
daarbij geholpen hebben. Helaas is de kerk nog zeer
beperkt toegankelijk, dus kunt u het niet "in het echt"
bewonderen. De Pinksterdienst van aanstaande zondag
wordt echter vanuit de Oase uitgezonden, dan wordt u
vast een virtueel inkijkje gegund.....

Collecte opbrengsten
Tijdens de lockdown zijn er geen publieke kerkdiensten
maar er wordt wel geofferd.
De opbrengsten van afgelopen periode vanaf 1 maart:
40-dagen
€ 1389,50
Soedan
€ 15,00
Diaconie
€ 125,00
Voedselbank € 82,50
KiA Lesbos € 864,00
JOP
€ 40,00
KiK
€ 45,00
Wijkwerk
€ 25,00

Geloofsgemeenschap Pelgrimskerk
Pinksteren 2020

De heer Henk van Dam kreeg afgelopen vrijdag een
nieuwe heup, Hij is inmiddels weer thuis aan het
herstellen. Mevrouw Janny Saathof is thuis gekomen na
een ziekenhuis opname en een herstelperiode in het
Zorghotel. Mevrouw Sanneke Mast heeft bij een val haar
heup gebroken. Ze is inmiddels geopereerd en
herstellende in het ziekenhuis.
Vanwege haar gezondheid heeft Coby Velzen besloten
om zich tijdelijk terug te trekken als voorzitter van de
werkgroep Eredienst. Arie Vooijs heeft zich bereid
verklaard deze taak zolang op zich te nemen. We
wensen allen een voorspoedig herstel toe.
Op zaterdag 23 mei zijn Hilde Maassen en Adriaan Otte
de trotse ouders geworden van Maud Maria. Hilde en
Adriaan laten weten dankbaar en blij te zijn met dit
kostbare geschenk. Zeker in deze tijd voelt het weer als
een groot voorrecht.
Op haar geboorte kaartje staat: Gods liefde draagt jou,
zijn hand beschermd jou, waar je ook bent of zult gaan,
daar vertrouwen we op.
We wensen Adriaan, Hilde, Luuk, Nina en Maud alle
geluk en Gods zegen toe.
Zondag 31 mei zijn Arie en Gerda Vooijs 25 jaar
getrouwd. We wensen hen een gezegende dag toe en
nog vele gelukkige jaren samen en met hun gezin.

Dit jaar krijgen de kinderen en de tieners/jongeren van
de POR een cadeautje met Pinksteren. Vanuit het
pastores-team mocht ik een begeleidend tekstje
schrijven om hen te inspireren. In een iets aangepaste
vorm wil ik ook u en jullie hiermee groeten en een zeer
gezegend Pinksterfeest wensen:
"Gefeliciteerd met Pinksteren! Pinksteren is het feest
van de Heilige Geest. Maar Wie is de Heilige Geest? De
Heilige Geest is net als God de Vader en God de Zoon
(Jezus) òòk God. Ze horen bij elkaar en zijn samen 1.
Samen willen ze ons blij en gelukkig maken. Hoe? De
Heilige Geest is – net als je adem, de lucht om ons heen
of de wind – onzichtbaar, maar weldegelijk aanwezig.
Gelukkig maar! Want ook daarom kunnen we leven. De
Heilige Geest wil ìn ons leven en – zoals Jezus heeft
beloofd – ons raad geven als we advies of wijsheid nodig
hebben, ons troosten als we eenzaam of verdrietig zijn
en ons verdedigen als we het even niet meer weten en
we best wel wat goddelijke hulp kunnen gebruiken.
De Heilige Geest wordt vaak verbeeld door vlammen en
vuur. Dat komt, omdat deze belangrijke Persoon van de
Drie-Ene God ons wil verwarmen en verlichten, ons
inspireren met nieuwe frisse ideeën en creativiteit. Ook
wil de Heilige Geest ons laten opbloeien en laten delen
in alles waar God ons mee wilt zegenen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dit wordt de vrucht
van de Geest genoemd (Galaten 5:22-23). Van harte
gefeliciteerd, dus, met dit mooie feest van Pinksteren,
ook wel: de geboorte van de Kerk, genoemd!”
Hartelijke groet & Gods zegen gewenst,
Sandra Hermanus-Schröder

Collecte thuis.

Bloemengroet

In de nieuwsbrief staat hoe u uw giften/collecten 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. In verband met Pinksteren ben ik
maandag niet in De Oase.
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

Vorige week zijn de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en felicitatie gegaan
naar br. F.J. Kalter. Br. Kalter vierde zaterdag 23 mei zijn
87e geboortedag. Wij wensen br. Kalter nog goede jaren
toe met allen die hem lief zijn.
Aanvankelijk zouden de bloemen gaan naar Stieneke de
Bruin, maar om practische redenen is deze ruiling
gedaan.

Meerzicht op elkaar

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 7 juni graag de kopij
inleveren uiterlijk woensdag 3 juni vóór 18.00 uur.
Afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u doen door
een mail te sturen naar
weekberichtoase@gmail.com

Jarigen 70+ 31 mei – 6 juni
Er zijn in deze periode geen jarigen.

Geloofsgemeenschap De Regenboog
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet en bemoediging van de
gemeente naar Pim en Tineke Huurman,

Verjaardagen 80 +
Dhr. D. Steltman wordt op 3 juni 96 jaar
Mevr. W. Baaijens – Meijer wordt op 4 juni 82 jaar
Mevr. A.M. Kruithof – Blijleven wordt op 5 juni 81 jaar
Allen van harte gefeliciteerd!!!

