Protestantse wijkgemeente De Regenboog
Onderweg 25 augustus 2019

Bij de dienst
Welkom in deze viering. De laatste
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. Missionair werk
2. Wijkwerk
3. Wijkbegroting
Voorganger
Lector
Organist
Ouderling
Diaken

Mw. Wil Bettenhaussen
Petra Vossegat
Gerard Baak
Marianne Brouwers
Tineke Blankespoor

GOD ONTMOET DE MENSEN
Gebed om de Geest
Lezen: Psalm 121 afgewisseld met
het zingen van Psalm 121a
Lezen: Romeinen 8: 31 - 39
Zingen: Lied 213: 1 en 2
Overdenking: Psalm 121
‘Vertrouwen’
Mediatief orgelspel
Zingen: Lied 213: 3, 4 en 5
GOD EN DE MENSEN
ONTMOETEN ELKAAR
Inzameling van de gaven

MENSEN ONTMOETEN GOD
Orgelspel
Stilte
Welkom
U mag gaan staan

Aandacht voor het startweekend
Gebeden
U mag gaan staan
Zingen: Lied 315: 1 en 2

Moment van inkeer

Heenzending en zegen

Aanvangslied: Psalm 121: 1

Gemeente antwoordt met gezongen
Amen

Groet en bemoediging
(v:) Genade zij u en vrede van God de

Orgelspel

We leven mee met Lina en Rikus
Paas, om Gods nabijheid in deze
periode van onzekerheid.

Jarigen 80 plus (Regenboog)
mevr. M.G. de Jong - Luijendijk wordt
op 8 augustus 88 jaar.
(Azuurblauw 19, 2718 JD)
mevr. C. Klein - Spaans wordt op 9
augustus 83 jaar.
(Granietgroen 193, 2718 GG)
mevr. C. Reitsma - Verheij wordt op
10 augustus 86 jaar.
(Victoriagang 67, 2719 CW)
dhr. H.C. Henning wordt op 12
augustus 94 jaar.
(Juweellaan 408, 2719 SZ)
mevr. H.E. Plugge - van der Zwan
wordt op 15 augustus 87 jaar.
(Camee 228, 2719 RL)
mevr. W.J. den Heijer - de Bruijn
wordt op 15 augustus 83 jaar.
(Camee 312, 2719 RL)
dhr. Henk Droppert wordt op 20
augustus 87 jaar.
(Derde Stationsstraat 373, 2718 AJ)
mevr. A. de Keijzer - van der Velden
wordt op 28 augustus 84 jaar.
(Kanariegeel 50, 2718 BV)
Allen van harte gefeliciteerd!!

Jarige 70+ Pelgrimskerk
29 augustus Dhr. Vrolijk, Nassaulaan
11, kamer 229, 2712 AT Zoetermeer.
Wij wensen u een fijne verjaardag
toe.

Vader en van de Heer Jezus Christus
(a:) Amen
(v:) Onze hulp is de Naam van de Heer
(a:) Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
U mag gaan zitten
Zingen: Psalm 121: 2
Gedenken Gerrit Schoonveld
U mag gaan staan
Orgelspel: Psalm 23b

Inloophuis Regenboog
Bloemengroet
Er zijn vandaag twee bossen
bloemen. De ene bos gaat namens
De Regenboog met groet en
bemoediging naar Mw. F.C. de Boer,
WZH. De andere bos gaat vandaag
namens de Pelgrimskerkgemeente
als een hartelijke groet en felicitatie
naar zr. M. Stout - van Beilen, van
Egmondstraat 30, 2722 BG.
Marga heeft woensdag 21 augustus
haar verjaardag mogen vieren. Wij
wensen haar nog een goede tijd toe
met allen die haar lief zijn.

U mag gaan zitten
Inleiding op het thema ”Vertrouwen”
Kyrieaanroep
Gemeente antwoord met Lied 413
Loflied: Lied 413: 1 en 2

Meeleven in de Regenboog
We leven mee met Riet Arkeraats,
zij leeft naar het einde toe en
verlangt ernaar bij haar Heer te zijn.
We leven mee met Henk en Tiny
Droppert, dat zij kracht mogen
krijgen nu de gezondheid van Henk
vermindert.

Op vrijdag 30 augustus zullen Hans
van der Bilt en Jan van Vliet de
middagpauzedienst verzorgen.

Diensten volgende week
zondag
Op 1 september zal Marga Schipper
- Boven in De Regenboog voorgaan.
Het thema van de dienst is: gezien en
aangeraakt. We lezen het verhaal uit
Lucas 13 over de vrouw die achttien
jaar kromgebogen door het leven
ging. Ze was geestelijk en lichamelijk
krom
geworden.
Muzikale
medewerking wordt verleend door
Jeannette
Vriend,
ze
speelt
euphonium samen met Dries Piening
die haar begeleidt op het orgel.
Op 1 september zal Dick Sonneveld
voorgaan in de Oase. De Maaltijd
van de Heer zal op die zondag in de
Oase bediend worden.

Protestantse wijkgemeente De Regenboog
Hulpvraag Voedselbank
Wie wil een of twee keer per maand
op donderdag van 9.30 uur tot ong.
11.00 uur helpen om rond de 300
diepvriesartikelen op te halen bij een
supermarkt
in
Meerzicht,
de
producten te stickeren en op te slaan
in de opslag van de Voedselbank?
Meer informatie bij Ruud Mons
rjsmons@hetnet.nl
Veelkleurigheid is een groot goed.
De afgelopen weken heeft u de brief
van de wijkkerkenraad over de
veelkleurigheid in de POR via mail of
brievenbus ontvangen.
Mocht u deze brief nog niet gehad
hebben, dan kunt u deze digitaal bij
de scriba van de POR opvragen
scribavandepor@gmail.com
Els Alebregtse, scriba

Startweekend 14 en 15
september
Startweekend én afscheid van Marga
Schipper. In de vorige nummers van
De Onderweg en in het kerkblad
leest u meer, bijvoorbeeld hoe u kunt
bijdragen aan een afscheidscadeau.
Het programma - voor alle POR
leden - in het kort:
Zaterdag om 14.30 uur: Vossenjacht
in het Balijbos, start bij de Balijhoeve.
Voor jong en oud, misschien ook leuk
voor uw kleinkinderen.
Zaterdag om 17.30 uur: Barbecuemaaltijd
in
De
Regenboog.
Aanmelden voor de maaltijd kan per
e-mail
via
deelnamemaaltijd
@pwgderegenboog.nl of via de
intekenlijsten in de hal van de kerk.
U kunt zich ook aanmelden als u een
lekkere salade wil maken of hand- en
spandiensten wilt verrichten. Voor de
onkosten van de maaltijd staat er op
14 september een collectebus.
Zaterdag vanaf ongeveer 19.30
uur: een feestelijk avondprogramma,
waarin we afscheid nemen van
Marga Schipper.
Zondag om 10.00 uur in De Oase
en De Regenboog: Startdiensten
Zondag om 15.00 uur in de
Pelgrimskerk: afscheidsdienst van
Marga met aansluitend een receptie.

Klaverviermaaltijd in de Oase
Iedere laatste dinsdag
is er Klaverviermaaltijd
in de Oase om 18.00
uur. Ook als kerkganger van de Pelgrimskerk of De
Regenboog bent van harte welkom.
Het is altijd erg gezellig. We serveren
dan een driegangenmenu en vragen
een bijdrage van € 6,50 tot € 8,00. De
opbrengst is voor doelen waar onze
wijkgemeente zich mee verbindt. Dat
zijn 1) weeskinderen in Thailand door
Mercy International, 2) Studenten in
Kenia
door
SCHiK
(Stichting
Christelijke Hulpverlening in Kenia,
ds. van der Ham), 3)
ons
Ethiopiëproject van Kerk in Actie en
4) het Kinderhuis Peduli Anak op
Lombok door de R.K. kerk. We
vertellen over de ontwikkelingen bij
de projecten en doen voorbeden.
Schrijft u zich in op de formulieren in
de hal van de kerk of bel voor
maandag 26 augustus 18:00 uur Ria
van Dam, tel 351 51 07. Als u niet
zelfstandig kunt komen en gaan,
halen we u graag op. Vermeld dit dat
bij uw naam op de lijst of geef dit door
aan Ria van Dam. Graag tot ziens.
(Werkgroep ZWO)
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).

Ds. Carina Kapteyn
We hopen dat zij vanaf 2 september
weer aan het werk kan gaan.

Vredesweek

Samen met o.a. de bibliotheek en het
Forum, Museum de Voorde, Filmhuis
Cameo, Stadsschouwburg, Piëzo,
Zosamen, Buurtwerk, IDB (antidiscriminatie), Vluchtelingenwerk en
de
gemeente
Zoetermeer
organiseert ILOZ/Ambassade van
Vrede Zoetermeer dit jaar de
Vredesweek van 22 - 29 september.

Het thema is Vrede verbindt over
grenzen. In deze week kunt u samen
lopen, praten, eten en kennismaken
met
mede-Zoetermeerders
van
diverse culturen en generaties. Zie
voor
meer
informatie
www.vredesweekzoetermeer.nl en
facebookpagina: ambassade van
vrede Zoetermeer.
Het ILOZ wordt gevormd door
mensen van allerlei overtuigingen die
samen iets moois willen bouwen in
Zoetermeer;
namelijk
een
gemeenschap
van
verschillend
denkende mensen die kunnen
samenwerken.
Inlichtingen:
Els Alebregtse, tel. 06 - 49 76 00 75,
Flip Bakker, tel. 06 - 24 68 96 49
Redactie Onderweg
Kopij, informatie of wilt u De
Onderweg per mail ontvangen,
stuur dan een berichtje naar:
onderweg@pwgderegenboog.nl
Altijd insturen uiterlijk woensdag
28 augustus voor 17.00 uur voor
de daarop volgende zondag.

