WIJKGEMEENTE POR
NIEUWSBRIEF
29 maart 2020

Pelgrimskerk
Pastor: Sandra Hermanus-Schröder
Telefoon: 06 - 21 525 868
E mail: scbhermanus@gmail.com
werkdagen: maandag, woensdag en vrijdag

Oase
Pastor: ds. Carina Kapteyn
Telefoon: 06 - 49 979 513
E mail: dsmckapteyn@gmail.com
werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen
Regenboog
Pastor: Sandra Hermanus-Schröder (wijk 18)
Telefoon: 06 – 21 525 868
E mail: scbhermanus@gmail.com
werkdagen: maandag, woensdag en vrijdag
Pastor: Sjon Donkers (wijk 19)
Telefoon: (079)361 90 32 06 – 20 39 60 23
E mail: sjondonkers@gmail.com
werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag
POR-contact
per 1 april:
Beppie van der Plas, voorzitter
Telefoon 06 - 22 198 334
E mail: voorzittervandepor@gmail.com
Els Alebregtse, scriba
Telefoon 06 - 49 760 075
E mail: scribavandepor@gmail.com

Vooraf
Een hartelijk woord van welkom voor u en jullie die naar onze POR-online
kerkdiensten luisteren en deze nieuwsbrief lezen. We wensen u in deze
bijzondere tijd een gezegende dienst, veel leesplezier en vooral een goede
gezondheid toe.
Informatie uit de Wijkkerkenraad
POR d.d. 25 maart 2020
Gezien de omstandigheden heeft het
moderamen POR enkele besluiten
aan de wijkkerkenraad POR
schriftelijk voorgelegd vorige week
met het verzoek hierop te reageren.
Graag informeren wij u dan ook over
de volgende zaken:
1. Het moderamen POR
Het moderamen zal per 1 april a.s.
bestaan uit Beppie van der Plas
(voorzitter),Carina Kapteyn, Els
Alebregtse (scriba), Henry van der
Wiel (kerkrentmeester), Elma van
den Broek (diaken POR). Beppie van
der Plas volgt de duo-voorzitters
Jaap van den Berg en Sofie van der
Linden op. Elma van den Broek is
als diaken opvolger van Nils van
Velzen. Omdat na het vertrek van ds.
Dick Sonneveld, Carina hem
opgevolgd is in het moderamen, was
het aanblijven van haar man Nils van
Velzen niet optimaal. Wij wensen
Beppie van de Plas en Elma van den
Broek heel veel succes bij hun
nieuwe taak.
Zoals onze plaatselijke regeling
voorschrijft zijn daarmee alle ambten
vertegenwoordigd in het
moderamen. Om de inbreng van de
Pelgrimskerk gemeenschap te
borgen is Nils van Velzen het eerste
aanspreekpunt.
2. Voortgang Helen en
Verbinden Regenboog
Verslag van het gemeenschapshuis
d.d. 19 februari jl. is akkoord
bevonden door de WKR POR. Dit
verslag is via de scriba opvraagbaar
(scribavandepor@gmail.com).
3. Beleidsplan 2021-2024.

Zoals
afgesproken
zal
Bram
Schriever – met Jaap van den Berg
als projectsecretaris - samen met dit
projectteam het beleidsplan 20212024
voorbereiden.
In
het
beleidsplan, willen we onze visie
voor de toekomst neerleggen: hoe
willen we Kerk-zijn. Vertrekpunt
daarbij is het rapport Samen Drie,
rekening houdend met in ieder geval
de pioniersplek de Pelgrim, de
oecumenische
samenwerking,
uitkomsten van de missionaire
specialisatie
en
de
meerjarenbegroting
POR.).
De
planning was dat er in november
2020 een concept- beleidsplan ligt
waarbij het kennen en horen van u
allen
voldoende
heeft
plaatsgevonden. Of dit gezien de
huidige omstandigheden rondom het
Corona virus haalbaar is zal moeten
blijken.
Tot slot,
Willen wij u – na 12 jaar dat geldt
voor Jaap en na 5 jaar, dat geldt
voor Sofie - hartelijk danken voor de
plezierige samenwerking in allerlei
overleggen van moderamen,
projectgroep POR, Algemene
Kerkenraad tot Wijkkerkenraad.
Wij hebben ons steeds door u
gesteund gevoeld en
complimenteren de
gemeenschappen in de POR met
zoveel mensen die zich zo inzetten
voor de Levende Kerk. Juist in deze
dagen zijn we daar zeer dankbaar
voor.
En wij bevelen de nieuwe voorzitter
POR van harte bij u aan. Een
samenwerker pur sang en iemand
die bereid is om samen met u allen
de toekomst van de POR mee vorm
te geven.
Dat Gods zegen bij u allen mogen
zijn de komende maanden.

Het Moderamen POR heeft mandaat
gekregen om een voorstel te maken
voor een evenwichtig samengesteld
projectteam Beleid van zes
gemeenteleden.

Met hartelijke groet, Jaap van den
Berg en Sofie van der Linden
(aftredende duo voorzitters POR)

Orde van dienst
voor de viering op
29 maart 2020 vanuit De Regenboog
5e zondag in de Veertigdagentijd
Zondag Judica
Voorganger: pastor Sjon Donkers
Organist: Arie Vooijs
VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door de voorganger en aansteken Paaskaars
Aanvangslied: 283: 1 -3 (In de veelheid van geluiden)
Stilte
Bemoediging en Groet
Aan het begin van deze viering spreken wij uit dat wij hier bij elkaar zijn
in de NAAM van de Levende God
die in ons gelooft
die ons draagt door de diepten heen
en bij wie de Bron van Leven is
Moge zijn Geest bij ons zijn in deze viering
Drempelgebed
Vervolg aanvangslied: 283: 4 en 5
Kyriëgebed
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
40dagenproject kindernevendienst
Schriftlezing: Exodus 9: 13 – 35 en 10: 1 en 2 (uit: Dit zijn de namen, van
Huub Oosterhuis en Alex van Heusden)
Lied: 168 (When Israel was in Egypt’s land)
Korte Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel
DIENST VAN HET ANTWOORD
Aankondiging Inzameling van de gaven
Gebeden (Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)
Slotlied: 416 (Ga met God)
Wegzending en Zegen

INZAMELING VAN DE GAVEN
Dank voor de giften van afgelopen
week! Want ook in deze tijd, waarin
we elkaar niet kunnen ontmoeten,
blijft uw/jouw financiële steun voor
de diaconie en onze wijkgemeente
belangrijk. De wijkraden

U kunt in de komende weken
eenvoudig doneren met speciale
doneer links op de websites van
onze geloofsgemeenschappen en in
de omschrijving van de YouTube
eredienst.
Wilt u dat uw bijdrage een specifieke

Kerkrentmeesters en Diaconie
vragen dan ook voor deze week
graag weer uw/je aandacht.
De komende tijd werken we als
POR met één gezamenlijke
collecte voor de diaconie en één
gezamenlijke collecte voor het
wijkwerk in onze drie
geloofsgemeenschappen.
De collecteopbrengst van het
wijkwerk wordt via een vaste sleutel
verdeeld over onze
geloofsgemeenschappen.
Het diaconale doel zal elke week
wisselen. Daarover wordt u apart
geïnformeerd in onze wekelijkse
nieuwsbrief en op onze websites.

Helpt u de Voedselbank? Er is
bijna niets!
Door de coronacrisis is de aanvoer
naar de uitdeelpunten van de
Voedselbank in Zoetermeer
plotseling gestopt. 80 % van de
normale aanvoer voor de 300
gezinnen in Zoetermeer valt nu weg.
Het College van Diakenen heeft voor
deze week 10 euro per klant
beschikbaar gesteld, om zelf
boodschappen te doen. Dat is een
kwart van de waarde van wat klanten
gewoonlijk van de voedselbank per
week krijgen.
Wilt u helpen door houdbare
levensmiddelen, groente en vers
fruit, met name citrus te brengen:
Op maandag tussen 14-16 uur
in de Oase,
Op donderdag van 11 tot 13
uur in de Genesarethkerk,
Monnikenbos 8.
Geld geven mag ook op bankrek.
NL69RABO 037 37 128 47 t.n.v.
SKG Diac. Prot.Gem. Hartelijk dank
namens de Voedselbank. Grietje
Cusell. T 06 38 10 42 57 ; E
diakonievandeoase@gmail.com
Behalve met giften of spullen of geld
is er een andere mogelijkheid om de
Voedselbank te steunen. U kunt een
cadeaukaart kopen bij de AH en

bestemming krijgt, vermeld dat dan
in de omschrijving.
Diaconie: RABO 0373 7129 01 t.n.v.
Diaconie PGZ Oase o.v.v. collecte
Wijkwerk: NL91 INGB 0007 2299
26, t.n.v. Prot. wijkgemeente
Pelgrims kerk De Regenboog ovv
collecte
U kunt natuurlijk ook op de
traditionele manier uw bijdragen
overmaken via de rekeningnummers
van de wijk kas en diaconie van een
van onze geloofsgemeenschappen.

Sta op! Diaconale Collecte:
In deze tijd, dat we niet bij elkaar
komen wil de Diaconie/ZWO toch
benadrukken dat onze
geldinzameling voor de doelen van
de 40dagentijd via Kerk in Actie en
het eigen wijkwerk gewoon doorgaat.
Hoewel er veel zorgen en verdriet
zijn in onze eigen omgeving door het
coronavirus kunnen we de mensen,
die de steun van anderen zo hard
nodig hebben, toch niet laten zitten?
Deze week is het thema “Ghanese
straatmeisjes staan op uit
armoede en leren een vak”
zie voor meer informatie :
https://www.kerkinactie.nl/projecten/n
ieuwe-kansen-voor-straatmeisjes.
Vanwege de coronacrisis is het
opvangcentrum tijdelijk gesloten, ,
maar uw financiële steun blijft nodig!
De Paasgroetenactie in
Pelgrimskerk, Oase en
Regenboog.
We kunnen de komende weken een
Paasgroet sturen aan gevangenen in
binnen- en buitenland.
Een kaartje ontvangen doet altijd
goed, “Gevangenen realiseren zich
juist ook in deze tijd dat er aan hen
gedacht wordt en dat er mensen zijn
die zich inleven in hun situatie,”
aldus ds. Trinus Hoekstra.
Hoe kunt u dit doen?

deze in de brievenbus van de
Regenboog doen. wij zorgen dan dat
deze op de goede plek terecht
komen. Ropa, de oud-papieractie
rond De Regenboog heeft al een
mooie bijdrage gedaan op deze
manier.

U stuurt een email naar
marius.cusell@gmail.com met uw
naam, adres en zo mogelijk uw
telefoonnummer en hoeveel kaarten
u wilt ontvangen voor een
gevangene in Nederland en/of in het
buitenland. De kaarten zijn gratis. De
diaconie/ZWO zorgt dat uw
bestelling bij u in de brievenbus
komt. U mag ook bellen, sms-en of
WhatsApp-en op tel. 06 21 68 19 88.
U kunt de geschreven kaarten
inleveren in de brievenbus van één
van onze drie kerken.
De Diaconie/ZWO verzamelt de
kaarten en zorgt voor verdere
verzending. Meer informatie zie:
protestantsekerk-paasgroetenactie

De Pelgrimskerk
MEELEVEN
In onze geloofsgemeenschap van de
PGK doen we er alles aan om u in
beeld te houden. Heeft u het gevoel
dat dat richting u niet zo is of heeft u
behoefte aan een pastoraal
telefonisch contact? Bel dan naar
mij, uw wijkpastor (06-21525868).
Wilt u zelf meedoen met
telefooncirkels? Ook dan bent u van
harte welkom. Meldt u zich dan even
via de mail bij mij, Aan eenieder die
deze week de verjaardag heeft
mogen vieren, veel zegen voor uw
komende levensjaar en de traktatie
na de kerkdienst gaan we later nog
eens inhalen. Moge de Here God
ons allen rijkelijk zegenen!
Sandra Hermanus-Schröder,
wijkpastor

Bloemengroet
De bloem van de Pelgrimskerk gaan
naar Dhr. C. G. Noorloos
Dhr. Noorloos is op 26 maart 93 jaar
geworden. Van harte gefeliciteerd
namens de POR wijkgemeente.
Dankbetuiging
Een hartelijke dank gaat naar ieder
uit die na mijn operatie telefonisch of
door het sturen van een kaart
belangstelling heeft getoond. Zoals
het er nu voorstaat volgt een tweede
operatie binnenkort.
Frank van de Beld.
verjaardag
29 mrt. Mevr. J. Boelee –
Stikkelorum
29 mrt. Dhr. F. G. Boersma
1 apr. Dhr. A. O. Westerhof
Allen van harte gefeliciteerd!

De Oase

Meeleven
Lieve zusters en broeders in
Christus en gemeenteleden,
Pastoraat in deze tijden is een
uitdagende zaak. Gelukkig zijn er
goede contacten tussen
verschillende gemeenteleden. En
daar ben ik zeer dankbaar voor.
Alleen niet iedereen kan of wil
gebruik maken van die contacten.
Soms kunnen de muren tegen je
opvliegen en zou je graag met
iemand willen praten. Dat kan ook in
deze tijd. Ook nu ben ik telefonisch
bereikbaar via 06-49979513. We
kunnen ook afspreken via E-mail,
Whatsapp, Skype, FaceTime, Zoom
of wat dan ook…Maar het kan ook
dat we een andere manier vinden
om contact met elkaar te
onderhouden. (Zo lang er maar 1,5
meter tussen zit).
U kunt ook via mail aangeven dat u
graag een telefonische afspraak
maakt. Dan spreken we via de mail
een moment af waarop ik zal kan
bellen.

Wat het nog uitdagender maakt in
deze tijd is dat het wel heel moeilijk
kijken is achter de gesloten
voordeuren. Daarom een ook vraag
aan u allen om als u iets hoort
waarvan u denkt, het is goed dat
Carina dit weet, dat vooral door te
geven.Natuurlijk zal ik gepast met
deze informatie omgaan.
Ook in situaties van ziekte of
overlijden kunt u contact opnemen.
Wel zullen we in deze tijden moeten
zoeken naar de mogelijkheden die er
zijn om u te begeleiden in deze
situaties.
Ik wens u allen heel veel
Geestkracht toe in deze tijd
Een gezegende dag!
ds. Carina Kapteyn
80+ jarigen in de periode 29 maart
tot 5 april zijn:
31 mrt. Dhr. J. van der Zwan, Hij
wordt 85 jaar
2 apr. Mevr. T.J.E. Bautz, Zij wordt
83 jaar.
Allen van harte gefeliciteerd!

De Regenboog
Het Gemeenschapshuis
en daarna
Het is nu een maand geleden dat we
elkaar ontmoet hebben in het
Gemeenschapshuis in de
Regenboog. Wat is er veel gedeeld
en opgeschreven! Aan de ingevulde
geeltjes te zien, is er veel waarnaar
geluisterd mag worden. De WKR
heeft goed notitie genomen van uw
en jullie verhaal. En wij als pastores,
de klankbordgroep en Bram
Schriever hebben alle bijdragen,
gedachten, tips en ideeën op de
geeltjes goed tot ons genomen.
Zoals u en jullie weten, hadden we
noeste plannen: het pastorale

En ook kan het zijn, dat - ondanks
alle initiatieven - er toch een
eenzaamheid te voelen is. Wij, als
pastores, pastorale ouderlingen,
diakenen, en pastorale en diaconale
medewerkers, staan daarom graag
voor u klaar.
Graag willen we u en jullie allen
bemoedigen met woorden uit de
Bijbel. Laat de Heer uw vreugde
blijven; ik zeg u nogmaals: wees
altijd verheugd. Laat iedereen u
kennen als vriendelijke mensen. De
Heer is nabij. Wees over niets
bezorgd, maar vraag God wat u
nodig hebt en dank hem in al uw

spreekuur zou van start gaan, en de
initiatieven van De Herberg en Het
Familiediner werden uitgedacht om
ingezet te worden. Maar helaas,
COVID-19 strooide roet in het eten.
Gelukkig kunnen we elkaar
“ontmoeten” op vele andere (digitale)
manieren.
Toch kunnen we ons voorstellen, dat
niet iedereen bereikt wordt, door
welke omstandigheid dan ook.

gebeden. Dan zal de vrede van God,
die alle verstand te boven gaat, uw
hart en gedachten in Christus Jezus
bewaren. Filippenzen 4:4-7)

Meeleven met elkaar

Jarigen 80+
Mevr. Diny van Dalen – Poorter
wordt op 2 april 93 jaar
Mevr. G. Vogels wordt op 3 april 80
jaar
Mevr. W. Maat - van Bree wordt op 6
april 88 jaar
Mevr. E. Mamoribo wordt op 7 april
80 jaar
Mevr. M.G. van Ee wordt op 8 april
82 jaar
Allen van harte gefeliciteerd!

Hans Raaphorst heeft met
hartklachten in het ziekenhuis
gelegen. Na het plaatsen van een
pacemaker gaat het gelukkig weer
goed met hem. We wensen hem een
goed verder herstel.
Behalve berichten over eventuele
nieuwe situaties van gemeenteleden
ziet u de komende weken telkens
een paar adressen van mensen die
in een verpleegtehuis verblijven. We
weten allemaal van de moeilijke
situatie dat zij geen bezoek meer
mogen ontvangen in deze
coronaperiode. Voor hen en voor de
familie is dat heel moeilijk. Het zou
fijn zijn als we vanuit de gemeente
deze mensen en hun eventuele
partner een kaartje sturen ter
bemoediging.
Voor deze week zijn dat:
Mevr. Diny van Dalen- Poorter
Zij is op 2 april jarig dus een
verjaardagskaart is natuurlijk ook
leuk.
Dhr. Joop Bosker
Mw. Coby Bosker.
Mw. Joke v.d. Reijden
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet en
bemoediging naar dhr. Hans
Raaphorst.

Hartelijke groet & Gods zegen
gewenst,
Sjon Donkers en Sandra HermanusSchröder, pastores van De
Regenboog.

Huwelijksjubileum
Op donderdag 2 april 2020 zijn
Gerard en Janny Vinke 40 jaar
getrouwd.
We wensen hen samen met kinderen
en kleinkinderen alle goeds en
gezondheid. Ook vanaf deze plaats
een hartelijke felicitatie.
Telefooncirkels en lief en leed
Er zijn deze week twee
telefooncirkels binnen ‘De
Regenboog’ gestart. Wellicht volgen
er nog meer. Op dit moment is de
inventarisatie van belangstellenden
nog niet helemaal rond. Als u nog
niet gebeld bent en mee wil doen,
kunt u mij bereiken op
tel.nr. 8888 4 99
De leden van de werkgroep
pastoraat willen graag op de hoogte
blijven van al het lief en leed in de
gemeente. Meld het ons a.u.b. als er
iets te melden is.
Namens de werkgroep pastoraat,
Marianne Brouwers

Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag inleveren voor 1 april 18.00 uur
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