WIJKGEMEENTE POR
NIEUWSBRIEF
22 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-kerk online
Als wijkgemeente POR volgen wij de landelijke aanwijzingen voor de aanpak
van het Coronavirus (COVID-19). De komende zondagen (22 en 29 maart
en 5 april) zijn er geen diensten in onze gebouwen, maar hebben we nu wel de
POR kerk online. Geweldig dat in zo’n korte tijd onze pastores met hulp van
een aantal gemeenteleden dit voor elkaar hebben gekregen. Complimenten
voor hun inzet en creativiteit.
Onze maatregelen blijven niet beperkt tot de kerkdiensten. Indachtig het
dringende advies het sociaal contact te minimaliseren vinden er geen
bijeenkomsten plaats in onze gebouwen Dat betekent niet dat we niet naar
elkaar omzien. Integendeel, in alle drie gemeenschappen zijn initiatieven op
gang gekomen dan wel in ontwikkeling om de onderlinge band
te onderhouden en aandacht te hebben voor kwetsbare gemeenteleden.
Als moderamen en pastores vormen we een corona-overleggroep via
Whattsapp om waar nodig nieuwe maatregelen te nemen en af te stemmen.
We blijven u de komende tijd via mail, facebook en onze websites op de hoogte
houden.

Helen en verbinden
Met het Gemeenschapshuis in de Regenboog op 19 februari jl. is een volgende
stap gezet op de weg van helen en verbinden. Na afloop van die avond is ook
een aantal vervolgstappen aangekondigd, zoals een pastoraal spreekuur, De
Herberg en Het Diner.
Helaas liggen door het coronavirus ook deze initiatieven stil. Maar dat betekent
niet dat het helen en verbinden helemaal stil ligt. Juist in deze tijd nu we niet
meer ‘gewoon’ kerk kunnen zijn, kunnen en worden er initiatieven ontplooid,
waarin wij als gemeenteleden naar elkaar omzien, voor elkaar zorgen en elkaar
vasthouden.
"Zodat we waarmaken dat we niet uit elkaars genade vallen" (lied 601)
POR moderamen en pastores

Bij de diensten
Op weg naar Pasen
Van harte wil ik u bemoedigen met de woorden die we altijd uitspreken aan het
begin van de eredienst, ons Votum & groet: Onze hulp is de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft, Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit
loslaat het werk van Zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader,
van Jezus Christus Zijn Zoon door de vertroosting van de Heilige Geest. Juist
in de deze roerige tijden waarin het Covid19-coronavirus hecht ik hieraan. En

ook juist nu we de erediensten in onze kerken zo missen.
Sandra Hermanus-Schröder
40-dagentijd in de POR | Liturgische stap-stenen op weg naar Pasen
POR Kerkdienst online, dienst van 22 maart 2020
Thema: Al ga ik door een dal van diepe duisternis …
voorganger
muziek

Sandra Hermanus-Schröder, wijkpastor
Pelgrimskerkgemeente en Regenboog
Arie Vooijs

Muziek
Groet, bemoediging en drempelgebed (NLB 291d, gesproken)
Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft
geschonken.
Door Hem bent u in elk opzicht rijk geworden ( 1 Kor. 1:4 | NBV)
Kyriegebed aan de hand van NLB 1005, vers 1-4 en refrein, Zoekend naar
licht
Zingen: lied voor met de kinderen bij de Paaskaars
1. De Paaskaars brandt, zo weten wij:
God maakt het licht voor jou en mij.
Hij maakt een eind aan je verdriet,
want Hij vergeet de mensen niet.
2. Dit is het woord dat Hij ons geeft:
Ik ben de Heer, een God die leeft.
En waar je gaat ben Ik erbij,
voor altijd ga Ik aan je zij.
Muziek of zingen over Psalm 23
Schriftlezing Psalm 23
Muziek of zingen over Psalm 23
Schriftlezing Exodus 7:8-25
Overdenking
Zingen NLB 1005, vers 5 en refrein
Inzameling van de gaven virtueel

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
voorbeden afgewisseld met het zingen van
Zingen NLB 993, Samen op de aarde
Zegen afgesloten met gezongen Amen

Inzameling van de gaven 22 maart
De wijkraden Kerkrentmeesters en Diaconie vragen graag uw aandacht voor de
collectedoelen van 22 maart. Ook in deze tijd, waarin we elkaar niet kunnen
ontmoeten, blijft het belangrijk om deze doelen financieel te steunen. Wilt u
daarom uw giften voor de collecten in deze tijd via de bank over te maken
onder vermelding van het collectedoell, waaraan u uw gift wil besteden.
Collectedoelen:
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks
genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie
kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk
zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig
hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag
en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij
helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een
luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau,
zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie.
Actie voor de Voedselbank
In deze moeilijke tijden zijn extra giften voor de Voedselbank meer dan
welkom. Hartelijk dank!
Collecte voor de wijkkas
bankrekeningnummers:
Kerk in Actie Oase: NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ Oase
o.v.v. 40dagentijd
Kerk in Actie Pelgrimskerk: NL47 RABO 0373 7128 55 t.n.v. Diaconie PGZ
Pelgrimskerk o.v.v. 40dagentijd.
Diaconie Regenboog: NL03 RABO 0373 7128 71,
ten name van Diaconie PGZ Regenboog te Zoetermeer.
Wijkkas Pelgrimskerk:NL91INGB0007229926 t.n.v. Wijkgemeente
Pelgrimskerk o.v.v. Wijkkas Pelgrimskerk
Wijkkas Oase: NL75INGB0007229923
Wijkkas Regenboog: NL91 INGB 0007 2299 26, t.n.v. Protestantse
wijkgemeente De Regenboog o.v.v. wijkkas de Regenboog
Voedselbank: Uw bijdragen kunt u overmaken naar NL69 RABO 0373 7128 47

t.n.v. Diaconie PGZ inzake Voedselbank.
Achter de digitale schermen is men volop bezig om te poberen de collecten via
een link op de website mogelijk te maken. Houdt u voor de collecten van
volgende week de websites van onze drie kerken in de gaten!

Diaconie
Oase
Belgroepen

Voor de Oase zijn belgroepen samengesteld voor alle gemeenteleden van 70
jaar en ouder. Afgelopen week zijn de belgroepcoördinatoren begonnen met
bellen. Meedoen is vrijblijvend.
Indien er andere hulp nodig is, wordt de Diaconie ingeschakeld door de
hoofdcoördinator (Grietje Cusell).
Indien u de komende twee weken niet gebeld wordt en wel graag mee wil doen,
kunt u dat doorgeven aan Grietje Cusel, diaken van de Oase,
e-mail ma-grietje@hetnet.nl, telefoon 079-3423112 .
Regenboog en Pelgrimskerk
Belcirkels

De Regenboog en de Pelgrimskerk zijn ook gestart met het opzetten van
telefooncirkels voor 70 plussers en voor alleenstaanden vanaf 65 jaar. U kunt
een dezer dagen een telefoontje hierover verwachten. Als u een telefoontje
heeft gemist en mee wil doen, kuntt u dat doorgeven aan uw wijkouderling of
pastor.
Op elkaar letten

In deze bijzondere tijd willen we een beetje op elkaar letten en elkaar helpen.
Zo richten we vanuit de diaconie een boodschappen-/ kleine hulpdienst in voor
mensen in onze wijken die zelf niet naar de winkels kunnen, of iemand nodig
hebben die een kleine hand- en dienst verricht.
Heeft u hulp nodig of wilt u helpen? Neem dan contact op met:
Voor de Regenboog: Nelleke van der Ende, e-mail n_vd_ende@hotmail.com,
telefoon 06 30 58 44 64
Voor de Pelgrimskerk: Marijke Vis, marijke.m.vis@gmail.com,
telefoon 079 361 54 64 of mobiel 06 22 48 74 66
Schroom niet om contact met een van hen op te nemen.
De diakenen Pelgrimskerk en Regenboog

Pastoraat

De maatregelen die genomen zijn naar aanleiding van de coronacrises hebben
de komende tijd ook gevolgen voor ‘het kerkelijk leven’. Wij volgen de komende
weken op kerkelijk gebied de richtlijnen zoals die vanuit de Protestantse Kerk
zijn aangegeven. De kerk blijft gesloten voor gemeenteleden en de activiteiten
gaan de komende weken niet door.
Voor wat betreft de pastorale bezoeken kunnen wij niet voorzichtig genoeg zijn.
Daarom hanteren wij de komende tijd een grote mate van terughoudendheid
met het afleggen van huisbezoeken. Het is helaas even niet anders. Gelukkig
zijn er andere mogelijkheden om met elkaar in contact te blijven. Wij vragen u
dan ook om vooral contact te zoeken met uw pastor, pastoraal ouderling of
contactpersoon als u daar behoefte aan heeft.
De leden van de werkgroepen pastoraat van alle drie de kerken wensen u veel
sterkte toe in deze ‘vreemde wereldtijd’ en laten wij ons vooral gedragen weten
door die Ene die ons niet los zal laten.
Tot slot geef ik de woorden van Willem Barnard aan u door.
Laten wij God loven,
leven van het licht,
onze val te boven
in een evenwicht.
want de aarde jaagt ons
naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons,
liefde wordt niet moe.
Marianne Brouwers, pastoraal ouderling

Meeleven
Jarigen
70+ jarigen in de periode van 22 – 28 maart in de Pelgrimskerk zijn;
22 mrt. Dhr. H. van Ginhoven,
23 mrt. Mw. M. Brinksma – v.d Ende,
24 mrt. Dhr. B. Wagenaar,
26 mrt. Dhr. C.G. Noorloos,
80+ jarigen in de periode 22-28 maart in de Oase zijn:
23 mrt. Dhr. H. Noordijk, Hij wordt 87 jaar.
80+ jarigen in de periode 22-28 maart in de Regenboog zijn:
22 mrt. Mw. E.M.W. van der Nolk van Gogh - van der Wagt.
Zij wordt 91 jaar
25 mrt. Mw. B.A. Veldkamp – Veldman. Zij wordt 86 jaar.
28 mrt. Mw. C. Jongejan. Zij wordt 80 jaar.
Wij feliciteren de jarigen van harte en wensen hen ook in deze moeilijke tijd een
goede verjaardag toe.

Bloemengroet Regenboog:
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Gerard Vinke,
Wij wensen hem sterkte toe en herstel van zijn voet.

Meeleven Pelgrimskerk
In onze geloofsgemeenschap rondom de Pelgrimskerk denken we aan
diegenen die herstellende zijn van een operatie of een ziekte of die in het
ziekenhuis verblijven of in een woon- en zorginstelling wonen. Ook blijven we in
gedachten bij diegenen die getroffen zijn door het Covid-19 virus. Weet u allen
gedragen door ons aller gebeden tot de Here God, onze hemelse Vader.
Vindt u het fijn als ik u in de komende tijd persoonlijk bel of een Whatsapp
stuur? Voelt u zich vrij om contact op te nemen! Een hartelijke groet & Gods
rijke zegen gewenst!
wijkpastor Sandra Hermanus-Schröder

Bericht van overlijden
Op 13 maart overleed Maartje Wilhelmina Moerland. En vrolijke vrouw die
genoot van het leven en altijd zorg een aandacht had voor de mensen om haar
geen. Ook na het overlijden van haar man Jacob (december 2013) hield ze die
levensinstelling vast. Vandaar dat te te lezen tekst bij haar uitvaartdienst ook
zou komen uit Filippenzen 4: 4-7: 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 gebeden, dan zal de vrede van God, die alle
verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Helaas zorgden de toenemende maatregelen rondom het coronavirus ook bij
dit afscheid voor noodzakelijke beperkingen. Het geplande afscheid in de aula
werd teruggebracht tot een klein afscheid in familiekring. En hoe mooi is het om
dan te merken dat iets van de blijmoedigheid van hun moeder ook is doorgaan
in haar kinderen. Want ook bij hen overheerst te dankbaarheid: voor haar 90ste
verjaardag die onlangs nog gevierd kon worden en voor de bijzondere laatste
dagen van afscheid nemen en delen van herinneringen. We denken aan hen
en aan de verdere familieleden in deze tijd. In overleg me de familie zal nog
bekeken worden of en hoe we hun moeder verder gaan herdenken in de
toekomst.

In geval van overlijden (algemeen)
Deze tijd vraagt om bijzondere maatregelen. Die gelden helaas ook rondom
afscheid nemen, condoleren en het wel of niet kunnen houden van
uitvaartdiensten/dankdiensten. Deze regels kunnen nog uitgebreider zijn als
iemand aan het corona-virus overlijdt. De uitvaartverzorgers in de regio weten
precies wat er wel en niet mogelijk is. Als voorgangers in de POR zullen we zelf
ook afwegingen maken of en in hoeverre we lijfelijk aanwezig kunnen zijn of de
contacten vooral telefonisch laten verlopen.

Algemeen
Klokgelui
Landelijk betuigen veel kerken hun solidariteit door in deze periode op
woensdagavond om 19.00 uur de klok gedurende enkele minuten te luiden.
Dat hebben we gedaan in onze drie kerken op 18 maart en zullen wij ook doen
op 25 maart en op 1 april.

Verplaatsing concert ‘Met Passie naar Pasen’

De organisatie van het op 4 april geplande concert “met Passie naar Pasen”
heeft, in verband met het Corona virus, besloten om deze te verplaatsen naar
27 maart 2021. Het koor Anaviem en het Harmonie Orkest Zoetermeer hebben
inmiddels al vele kaarten voor het concert verkocht en willen u graag bij het
concert volgend jaar bij de aanloop naar Pasen, alsnog verrassen. Daarom is
besloten om de reeds verkochte kaarten te laten behouden, u kunt deze
volgend jaar gewoon inwisselen bij de entree.
Mocht u de kaarten toch willen teruggeven, dan kan dat. U kunt dit regelen met
uw contactpersoon via wie u de kaarten heeft ontvangen. Zij zullen de kaarten
dan van u kunnen omruilen voor de betaalde € 10 per entreekaart.
Natuurlijk gaan de voorbereidingen voor het concert weer starten zodra hiertoe
de situatie weer mogelijk is. Wij zien u graag op 27 maart 2021.
Voor nadere informatie kunt u de web- en Facebook sites in de gaten houden.

Bericht van Present:
De maatregelen rondom de Corona crisis hebben een grote impact op onze
samenleving. Welzijnsorganisaties, cultuurorganisaties, sportverenigingen en
kerken hebben hun deuren gesloten en mensen zitten noodgedwongen thuis.
Veel ouderen en kwetsbare mensen komen hun huis niet meer uit, maar velen
van hen hebben vragen of hebben hulp nodig. Vragen die worden gesteld zijn:
Ik durf nu niet naar buiten om boodschappen te doen, ik kan mijn hond niet
uitlaten want ik behoor tot de risicogroep, ik spreek nu helemaal niemand meer
omdat alles gesloten is. De afgelopen dagen hebben Palet Welzijn, Piëzo, UVV,
de Gemeente Zoetermeer en Present hard gewerkt om te zorgen dat we
vragen van deze mensen kunnen ontvangen en koppelen aan vrijwilligers.
Daarvoor zullen we de website Zoetermeervoorelkaar gebruiken.
Ouderen en kwetsbare mensen die digitaal vaardig zijn kunnen via deze site
hun hulpvragen indienen. Ouderen en kwetsbare mensen die niet digitaal
vaardig zijn kunnen bellen met Palet Welzijn en Piëzo. Palet Welzijn en Piëzo
zullen een deel van de vragen direct intern kunnen oplossen maar niet alle
vragen zullen door hen beantwoord kunnen worden. Deze vragen gaan door
naar de website. De vragen op de website zullen gemonitord worden door UVV
en Present. Vrijwilligers van UVV en Present zullen daarvoor ingezet worden
evenals de mensen die hulp via de website aanbieden. Present roept iedereen
in de kerken op die de aankomende week wat tijd over heeft zich te melden via
de website Zoetermeervoorelkaar of bij Present zelf: door een mail te sturen
naar presentzoetermeer@gmail.com of te bellen met 06-24975092. Vermeld
bij uw aanmelding dan uw naam, telefoonnummer, uw mailadres, in welke wijk
u woont (voor hulp dicht bij huis) en welke hulp u kunt bieden (Boodschappen
doen, hond uitlaten, dagelijks telefonisch contact of nog anders).
Met elkaar kunnen we de vragen hopelijk opvangen.
Gerda Griffioen

Boekverkoop van Anton Bood tbv de sponsoring voor zijn deelname aan de

Alpe d' HuZes is voorlopig verplaatst naar 16 mei in het Stadshart en 23
mei in de Oase

Pelgrimsgroet, Weekbericht of Onderweg via email
Als u nog geen abonnement hebt op een digitale zondagsbrief, meldt u dan
voor de meest actuele informatie aan.
Voor de Pelgrimsgroet mailt u daarvoor naar Marianne Klaucke:
marianne.klaucke@hccnet.nl
Voor het weekbericht: weekberichtoase@gmail.com
Voor de Onderweg: onderweg@pwgderegenboog.nl
Dan wordt het snel voor u geregeld.
De komende weken zult u de algemene informatie in een gezamenlijke PORnieuwsbrief aantreffen.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag inleveren voor
woensdag 25 maart 18.00 uur.
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