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

Zondag 9 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 9 augustus 2020
Plaats van opname: De Regenboog
Voorganger:
mevr. Wil Bettenhaussen-Baak
Lector:
Maries Verheijke
Organist/pianist:
Ben Veldstra
Mmv leden van “Anaviem”
• Orgelspel preludium D-moll van J.S. Bach.
• Welkom
• Zingen : lied 287. :1,en 2
• Ontsteken v.d. Paaskaars.
• Zingen couplet 5.
• Groet en bemoediging
• Kyriegebed
• Glorialied uit Taize.
• Gezongen gebed om de Heilige Geest uit Taize
• Schriftlezing psalm 77:14-21
• Orgelspel psalm 77.
• Schriftlezing Mattheus 14: 22-33.
• Zingen: Lied 917. In wisselzang. 1 allen. 2
mannen. 3 allen, 4 vrouwen, 5 en 6 allen
• Overdenking
• Meditatief orgelspel Het largo van Handel
• Credo Zingen: 344
• Aandacht voor de gaven
• Gebeden. dank en voorbeden-stilte-lied
371gezongen Onze vader
• Slotlied psalm 150
• Zegen
• Orgelspel: Zeg nooit onze wereld is gebroken.

Bij de dienst
Vandaag lezen we een gedeelte uit psalm 77 en uit het
evangelie volgens Mattheus.
We zien hoe wateren in de natuur tekeer kunnen gaan
maar ook dat deze chaos getemd kan worden. Te
midden van angst en storm horen we hoe Jezus zegt:
“Blijf kalm, ik ben het, wees niet bang”. Over die nabijheid
willen we nadenken.
Wil Bettenhaussen-Baak

Collectes 9 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.
3. Via de volgende linken (werkt alleen via de online
nieuwsbrief)
- Diaconale collecte o.v.v. Lokale Diaconie
- collecte wijkwerk

1ste collecte voor lokale 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.
De diakenen van de POR

Voor de kinderen
Ook deze week weer een
kleur- en knutselplaat van
Kind op Zondag bij de
nieuwsbrief. De leerlingen
van Jezus varen over een
meer. In de nacht is er een
hevige storm en ze zien een schim over het water naar
hen toelopen. Ze worden erg bang. Ben jij ook wel eens
bang? En wat doe je dan? Lees het verhaal in Mattheüs
14:22-33. Veel plezier met het werkje!

Online koffiedrinken POR
Ook deze zondag is er weer de mogelijkheid om tussen
11.00 uur en 11.40 uur via computer, laptop of telefoon
met elkaar in gesprek te gaan, na de dienst We
ontmoeten elkaar via Zoom:
https://us04web.zoom.us/j/71500716697?pwd=Y2NiUm
hhVklqYVNsMFZVZHFXYjlmQT09
Je kan ook naar zoom.us gaan en dan boven in het
scherm op 'join a meeting' klikken en de volgende code
(ID) invoeren: 715 0071 6697. Er kan gevraagd worden
naar een wachtwoord, dat is: koffiePOR. Daarna zal je
als het goed is kunnen deelnemen aan het gesprek. Fijn
dat we elkaar ook zo kunnen ontmoeten.

Afwezigheid pastores

Vrijwilligers gezocht voor Voedselbank-actie

Omdat in de komende weken de drie pastores afwezig
zijn, kunt u bij dringende zaken contact opnemen met de
scriba of met de predikanten in de achterwacht. In de
periode van 1 augustus tot en met 17 augustus zijn ds.
Rein Algera en Nico de Lange beschikbaar. Vanaf 15
augustus is pastor Sandra Hermanus weer beschikbaar
en vanaf 20 augustus pastor Sjon Donkers. Vanaf
donderdag 27 augustus is ook ds. Carina Kapteyn weer
beschikbaar. Contactinformatie kunt u vinden in Kerk in
Zoetermeer of opvragen bij de scriba,
scribavandepor@gmail.com.

In week 35, van donderdag 27 t/m zaterdag 29 augustus,
houdt Albert Heijn een landelijke actie voor de
Voedselbank. Thema: schoolgaande jeugd. Bij alle 6
AH’s in Zoetermeer wordt een “actie eiland” ingericht met
thema gerichte producten die klanten voor de
Voedselbank kunnen kopen. Deze worden bij de kassa
ingenomen en apart gezet.
Wil je helpen om bij de ingang klanten te wijzen op deze
actie en vragen om één of enkele producten voor de
Voedselbank Zoetermeer te kopen?. Meld je aan voor
één van de 4 tijdvakken van 2 uur tussen 10 en 18 uur.
Langer of vaker in de week (2 of 3 dagen) mag ook! Er
zijn veel vrijwilligers nodig! Wil je meedoen, of weet je
iemand in je kennissenkring, geef je dan op bij Ronald
Spaan: vbz.transport@gmail.com.
Graag aangeven op welke dagen en tijdstippen je
beschikbaar bent.

Online-kerk: Rooster voorgangers
De voorgangers van de vooraf opgenomen online
diensten van de zondagen zijn de komende weken
16 augustus:
Nico de Lange
23 augustus:
Sandra Hermanus
30 augustus:
Carina Kapteyn

Naar de kerk!
Elke zondag kunt u om 10.00 uur de online dienst
bekijken in ’t Centrum, naast de Pelgrimskerk. De andere
kerkgebouwen zijn gesloten. Graag van te voren
opgeven via reserveringenpor@gmail.com of telefonisch
via 06-49760075 (Els Alebregtse).

Geloofsgemeenschap “De Oase”

Online vieringen deze week

Deze week gaan de bloemen als felicitatie en hartelijke
groet naar de heer en mevrouw Knoll-Zantinga. Zij waren
4 augustus 50 jaar getrouwd.

De komende week te zien op ons YouTube kanaal:
• Za 8 augustus Muziek special Jeroen van Smeden
“Opwekking medley”
• Zo 9 augustus Kerkviering
• Di 11 augustus ds. Carina Kapteyn: Twee foto’s
deel 1
• Wo 12 augustus pastor Sjon Donkers: het 10-de
woord
• Vrij 14 augustus. Petra Vossegat: “de Wensboom”
• Za 15 augustus Muziek special Frank van de Beld
vier eigen composities
Kijk 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.

Dinsdagavond 19:00 uur kerkdienst, ook in
augustus.
De afgelopen maand was er iedere dinsdagavond een
kerkdiensten in de Oase met als voorganger Ds. Carina
Kapteyn. Nu zijn onze predikanten op vakantie. De vieringen op de dinsdagavonden in augustus gaan echter
wel door. Een van de gemeenteleden bereidt die dan
voor en neemt de leiding. Iedere keer iemand anders.
Agelopen dinsdag hadden we een prachtig samenzijn
met Loes. We waren met 10 personen. Het is bijzonder
fijn zo weer bij elkaar te komen. In “corona-opstelling”
kunnen en mogen er 40 bezoekers in de Oase komen.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Meldt u wel even
aan via email reserveringenpor@gmail.com of telefonisch via 06-49760075 (Els Alebregtse).
Geeft u dan even aan om welke bijeenkomst het gaat
en met hoeveel personen u wilt komen.
(Zie https://oase-meerzicht.nl/zondag_as.php)

Bloemengroet

Verjaardagen 80+ deze week
Vandaag 9 augustus herinneren we u aan de
verjaardagen van:
Dhr. P.A. Fijn van Draat, 87 jaar,
Mevr. A.J. Selis - de Vries, 84 jaar en
Dhr. R.O. van Ravenswaay, hij wordt 80 jaar.
Op 13 augustus wordt Mevr. M.J. Verdoold – Koppert,
82 jaar.
Op 14 augustus zijn er weer drie jarigen.
Mevr. A. Moot wordt 92 jaar,
Dhr. R.H. Peters wordt 86 jaar en
Mevr. C.W. de Groot – Taal wordt die dag 85 jaar.
Op 15 augustus wordt Mevr. C.E. Spaans - van der Tang
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.

Bericht van overlijden
Via mevr. Adri Bazuin vernamen wij dat ons gemeentelid
mevr. Mary Gravemeijer-Robertson onverwacht is
overleden. Zij overleed op 25 juli in de leeftijd van 91 jaar.
Mevrouw Gravemeijer was weduwe sinds het overlijden
van haar echtgenoot de heer Jan Gravemeijer. De
crematie heeft plaats gevonden op donderdag 30 juli in
de Meerbloemhof, Buytenparklaan 1. Wij wensen haar
kinderen en (achter)kleinkinderen en allen die haar
zullen missen de troostende nabijheid van God en
mensen.

Producten voor de voedselbank.
Om te voorkomen dat u op maandagmiddag voor niets
naar de Oase gaat hierbij een herhaling van een eerder
bericht: Op donderdag kunt u verse en houdbare
levensmiddelen voor de Voedselbank in de
Genesarethkerk afgeven tussen 11 en 13 uur.
Komende maandagen is de Oase dus niet open tussen
14.00 en 16.00 uur, zoals dit afgelopen maanden wel het
geval was.
Op dinsdagavond kunt u de levensmiddelen ook
meebrengen naar de viering in de Oase om 19.00 uur
(zie ook elders in de Nieuwsbrief). Informatie bij: Grietje
Cusell, tel: 06-38104257

Redactie Weekbericht
Deze 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 van16 augustus graag de kopij
inleveren uiterlijk woensdag 12 augustus vóór
18.00 uur.
Afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u doen door
een mail te sturen naar
weekberichtoase@gmail.com

Geloofsgemeenschap “Pelgrimskerk”
Bloemengroet
Deze week gaan de bloemen namens de
Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en ter
bemoediging naar zr. A. Cok-van Leeuwen
We wensen An alle goeds toe en veel sterkte in deze
bijzondere tijd.
Cvdt

Jarigen 70+ 9 – 15 aug
Geen jarigen bekend.

Geloofsgemeenschap “De Regenboog”
Jarigen 80 plus
Mevr. C. Klein – Spaans wordt op 9 augustus 84 jaar
Mevr. C. Reitsma – Verheij wordt op 10 augustus 87 jaar
Dhr. H.C. Henning wordt op 12 augustus 95 jaar! Mevr.
W.J. den Heijer - de Bruijn wordt op 15 augustus 84 jaar
Allen van harte gefeliciteerd!

