Protestantse wijkgemeente De Regenboog
Onderweg 4 augustus 2019

Bij de dienst
Welkom in deze viering. De derde in
de serie van zes gezamenlijke POR
zomderdiensten. Fijn dat u er bent.
Zeker als u hier vandaag voor de
eerste keer bent of gast.
De collectes in deze dienst zijn voor:
1. Kerkinactie (Werelddiaconaat)
2. Wijkwerk
3. Wijkbegroting
Voorganger

Marga SchipperBoven
Kees de Jong
Henk Fokke
Jan van Vliet

Organist
Ouderling
Diaconaal
medewerker
------------------------------------------------MENSEN ONTMOETEN GOD
Orgelspel
Stilte (als de kerkenraad binnen is)
Welkom en mededelingen
Wij gaan staan
Aanvangslied: Lied 216
Groet en bemoediging
Drempelgebed
Wij gaan zitten
Lied 287: 1, 2, 5
Kyriegebed
Gloralied: lied 275
GOD ONTMOET DE MENSEN
Gebed om de Heilige Geest
Eerste schriftlezing:
Prediker 2: 1-11
Lied: psalm 133: 1, 2, 3
Met gewijzigde tekst!
Tweede schriftlezing:
Lukas 12: 13-21
lied 718
Overdenking

Orgelspel:Maranatha! was eens het
wachtwoord (Bundel Joh de Heer
781)
Lied 841: 1, 2, 3, 4
GOD EN DE MENSEN
ONTMOETEN ELKAAR

mevr. C. Klein – Spaans wordt op 9
augustus 83 jaar
mevr. C. Reitsma – Verheij wordt op
10 augustus 86 jaar
dhr. H.C. Henning wordt op 12
augustus 94 jaar
mevr. H.E. Plugge - van der Zwan
wordt op 15 augustus 87 jaar
mevr. W.J. den Heijer - de Bruijn
wordt op 15 augustus 83 jaar

Inzameling van de gaven
Allen van harte gefeliciteerd.
Gebeden
Inzameling van de gaven onder
orgelspel: Looft de Here alle gij
volken (Psalm 117 / Opwekking 30)
Slotlied: ‘Levenslied’
Zegen
-----------------------------------------------

Bloemengroet
Er zijn vandaag twee bossen
bloemen. De ene bos gaat met een
hartelijke groet naar Kees de Jong.
De andere bos gaat vanuit de
Pelgrimskerkgemeente met een
hartelijke groet en felicitatie naar het
bruidspaar A.J. Zwarteveld en J.
Zwarteveld-van der Elst. Zij hopen
zaterdag 10 augustus hun 25-jarig
huwelijksjubileum te vieren. Wij
wensen het bruidspaar nog goede
jaren toe met allen die hun lief zijn.
Bericht van overlijden (Oase)
Uit de kerkelijke ledenadministratie
vernamen wij dat ons gemeentelid de
heer J.L. Heemskerk is overleden op
15 juli 2019. Hij is 88 jaar geworden.
De heer Heemskerk woonde op het
Kooienswater, de laatste tien jaar als
weduwnaar.
Wij wensen de kinderen en verdere
familie van de heer Heemskerk en
allen die hem zullen missen de
troostende nabijheid van God en
mensen.

Jarigen 80 plus (Regenboog)
Mevr. Rie Sas - van Rijssel werd op
25 juli 97 jaar
Mevr. A.W. Wondergem – Bouman
werd op 28 juli 88 jaar
Mevr. W. Smits - van den Berg werd
op 29 juli 84 jaar
mevr. M. Pathuis – Groen wordt op
4 augustus 81 jaar
mevr. M.G. de Jong – Luijendijk
wordt op 8 augustus 88 jaar

Vesper Oase
Vanmiddag 4 augustus is er een
middagviering in de Oase, die begint
om 17.00 uur. We zingen met elkaar
verschillende liederen uit ons
liedboek en lezen uit de bijbel. Er is
geen overdenking, genoeg om te
overdenken. Van harte welkom!

Inloophuis Regenboog
Op vrijdag 9 augustus bent u van
harte welkom in het Inloophuis.
Koffie en thee staat klaar vanaf
10.00 uur. In de kerkzaal kunt u
luisteren naar meditatieve muziek,
een gebed opschrijven en een lichtje
aansteken. Tussen 12.00 en 12.30
is er een korte viering. Voorganger:
Wil Bettenhaussen en muzikale
begeleiding Aad Baak. Na afloop
hiervan daarna staan de soep en
broodjes klaar.
U bent van harte welkom voor de
hele morgen maar natuurlijk ook
gewoon om even in te lopen.

Diensten komende weken
De gezamenlijke dienst op 11
augustus is in de Oase. Ds. Bonnes
gaat dan voor. De laatste twee
gezamenlijke zomerdiensten zijn op
18 augustus Pelgrimskerk en op
25 augustus in de Regenboog.
De aanvang is steeds 10.00 uur.
Op 1 september zal Marga
Schipper- Boven in De Regenboog
voorgaan. De Maaltijd van de Heer
zal op die zondag in de Oase
bediend
worden.
Ds.
Dick
Sonneveld gaat voor.

Veelkleurigheid
groot goed

is

een

Deze zondag vindt u in de hal van de
kerk een brief, gericht aan alle
gemeenteleden van de POR.
Deze brief gaat over onze visie, hoe
wij met elkaar kerk van Jezus

Protestantse wijkgemeente De Regenboog
Christus zouden willen zijn, in
veelkleurigheid en met liefde en
respect voor elkaar. In deze brief
vraagt de wijkkerkenraad u ook of u
mee wilt denken bij de uitwerking en
beschrijving van deze visie.
Voor de geloofsgemeenschappen
Oase en Pelgrimskerk liggen de
brieven gesorteerd op postcode in
stapeltjes in de hal. Wilt u, indien
mogelijk, een of meerdere stapeltjes
rondom
uw
eigen
postcode
meenemen om te verspreiden bij de
gemeenteleden, die vandaag niet in
de kerk konden zijn?
De
geloofsgemeenschap
Regenboog heeft de brief op de
gebruikelijke wijze afgelopen vrijdag
al per mail ontvangen. Voor
degenen die de informatie niet op
deze wijze al ontvangen hebben,
zijn er exemplaren beschikbaar in de
hal de komende weken in de kerk
waar we als POR kerken. De brief is
ook via mail op te vragen bij de
scriba. Namens de wijkkerkenraad
van de POR, Els Alebregtse, scriba
(scribavandepor@gmail.com)

Afscheid Marga SchipperBoven Doet u mee?
Het startweekend op 14 en 15
september is voor een deel gewijd
aan het afscheid van Marga.
Er zal op 14 september in de
Regenboog een maaltijd zijn. U en
jullie, uit de Pelgrimskerk, de Oase
en De Regenboog, zijn allen
uitgenodigd om hieraan deel te
nemen en daarna het feest met
Marga te vieren. Aanvang van de
maaltijd: 17.30 uur. Opgave voor
de maaltijd kan via de mail:
Deelnamemaaltijd@pwgderegenboog.nl

of via inschrijfformulieren in de
kerken van de POR. Voor de
onkosten van de maaltijd zal er op
14 september een bus staan.
Daarna zal er een heuse feestavond
zijn die rond half acht begint. Wij
nodigen u en jullie uit om iets van je
waardering voor Marga te laten
horen en zien. Daarnaast willen we
jullie vragen om allemaal “voetjes”
mee te nemen. Naast die voetjes
vragen we jullie om een gift te doen
voor het afscheidscadeau van
Marga. Er zal een doos staan waar
jullie je giften kwijt kunnen. Nog
fijner zou het zijn als jullie je bijdrage
voor
Marga
overmaken
op

NL80INGB0004353589 t.n.v. DAJ
Sonneveld.
En verder zouden we het fijn vinden
als u/ jullie een A4tje inleveren met
een mooi verhaal en een herinnering
aan Marga. Je mag het meenemen
naar de feestavond. Daar zal het
verzameld worden in een prachtige
album. Daarnaast is er de
mogelijkheid om het via de mail te
sturen
aan
Jan
de
Geus,
jandegeus@xs4all.nl
Indien u mooie foto’s heeft van
Marga, stuur ze dan digitaal op naar
jandegeus@xs4all.nl
Wilt u op het feest iets doen, dan
kunt u dat aangeven op mailadres:
daj.sonneveld@gmail.com.
Op
15
september
zal
de
afscheidsdienst zijn om 15.00 uur in
de Pelgrimskerk. In de dienst zullen
alle POR voorgangers en Matthé
Vermeulen medewerking verlenen
en verzorgen Questionmark en de
cantorij van de Oase de muziek.
Na de dienst zal er een receptie zijn
in het Centrum, waar vele bekende
gezichten uit het verleden van
Marga Schipper zullen zijn.

Meditatieve
zomerwandelingen
We zijn inmiddels begonnen met de
wandelingen in de Balij. De komende
twee zijn op 7 en 14 augustus.
Thema: ‘Ieder mens is een belofte’.
We beginnen te lopen in stilte en
worden ons bewust van wat er is: het
ruisen van de wind, de zon door de
bomen, het gekwaak van kikkers en
eenden, het fluiten van de vogels, de
bloeiende bloemen. We maken zo
ruimte in onszelf voor wat er tot ons
komt. Vervolgens gaan we de tekst
overdenken
die
we
hebben
meegekregen. Wat zegt deze ons,
wat spreekt ons aan of juist niet. Juist
in de kleine groep is er een sfeer van
vertrouwen om gevoelens en
gedachten te delen.
Na de wandeling ontmoeten we
elkaar bij een kop koffie of thee bij de
kinderboerderij en praten we na over
de wandeling.
Verzamelen bij het hek van de
kinderboerderij aan het Kurkhout in
Rokkeveen. Tijd: 10.30 uur
Kosten:
koffie/thee
bij
de
kinderboerderij.

Klaverviermaaltijd Oase
Iedere laatste dinsdag van de
maand om 18:00 uur is er
Klaverviermaaltijd in de Oase. We
serveren dan een driegangenmenu.
Afgelopen dinsdag schoven 36
gasten,
een
goede
vertegenwoordiging uit de drie PORgemeentes, aan tafel. Het was heel
gezellig en wat hebben we gesmuld!
Er was een mooie opbrengst van €
215,- netto voor werelddiaconale
doelen waaraan onze wijkgemeente
zich
verbindt.
De
volgende
Klaverviermaaltijd is 27 augustus.
Vanaf twee zondagen tevoren liggen
in de wijkkerken lijsten om zich op te
geven. Opgeven kan ook Ria van
Dam, tel. 351 51 07. (Werkgroep
ZWO).

Aanwezigheid pastores
Tot 25 augustus neemt Marga
Schipper waar voor de hele POR
gemeenschap. Na 25 augustus is ds.
Dick Sonneveld ook aanwezig. We
hopen dat ds. Carina Kapteijn vanaf
2 september weer aan het werk kan
gaan.

Collecte 28 juli 2019
POR dienst in de Pelgrimskerk:
Diaconie: € 174.20
Hospice Zoetermeer € 181.40
Kerk: € 141.80
Redactie Onderweg
Kopij, informatie of wilt u De
Onderweg per mail ontvangen,
stuur dan een berichtje naar:
onderweg@pwgderegenboog.nl
Altijd insturen uiterlijk woensdag
voor 17.00u voor de daarop
volgende zondag.

