NIEUWSBRIEF
van de Protestantse Wijkgemeente
Pelgrimskerk/Oase/Regenboog
Zondag 18 april 2021

Pastores:
Sandra Hermanus-Schröder
Telefoon: 079 - 888 02 34
Mobiel: 06 - 21 52 58 68
scbhermanus@gmail.com
Beschikbaar op:
dinsdag en donderdag

Sjon Donkers
Telefoon: 079 - 361 90 32
Mobiel: 06 - 20 39 60 23
sjondonkers@gmail.com
Beschikbaar op:
maandag, dinsdag en donderdag

Ds. Marjan Zebregs
Mobiel: 06 - 28 10 33 71
m.zebregs@protestantsekerk.nl
Beschikbaar op:
dinsdag

Hartelijk welkom bij de viering van onze online wijkgemeente
(https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ)

Bij de viering

DIENST VAN HET WOORD

Op deze derde zondag van Pasen lezen we het laatste
gedeelte uit Johannes 21. Na Jezus' opstanding blijven
de leerlingen achter in onzekerheid. Hoe gaat het nu
verder, komt het koninkrijk van God er wel?
Jezus verschijnt drie keer en de laatste keer gaat hij het
gesprek aan met Petrus.
Hij vraagt: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van mij?'
Deze vraag confronteert Petrus met de momenten
waarop hij gefaald heeft en Jezus heeft verloochend.
Nu moet de verbinding tussen Simon en Petrus hersteld
worden. Daarom stelt Jezus deze vraag naar liefde;
'houd je van mij?' Petrus moet de liefde weer ontdekken,
de liefde voor zichzelf en voor God.
Wat zegt je naam over jou? Wat is er nodig om jezelf te
aanvaarden als degene wie je ten diepste bent.
Jezus zegt: 'Ik ben er voor jou. Houd je van mij?'

Orde van dienst
Voorganger: Marga Schipper-Boven
Plaats van opname: De Oase

Gebed om de heilige Geest
Zingen: 'Liefde is licht, opnieuw geboren'
Lied 649: 1, 2 en 3

Schriftlezing: Johannes 21: 15 - 19
Zingen: 'Heer, blijf mij niet ontroeren'
Lied 649: 4, 5 en 6

Overdenking
Kort meditatief orgelspel
Zingen: 'Ubi caritas'
Lied 568a
Waar vriendschap en liefde is, daar is God

DIENST VAN HET ANTWOORD
Inzameling van de gaven
Gebeden

VOORBEREIDING

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Orgelspel

Slotlied: 'Zolang wij ademhalen'
Lied 657: 1, 2 en 4

Welkom en inleiding
Zegen
Aanvangslied: 'Zing een nieuw lied voor God de Here'
Psalm 98: 1

Stilte
Groet en bemoediging
Drempelgebed
Zingen: 'Laat heel de aarde een loflied wezen'
Psalm 98: 3

Kyriëgebed
Glorialied: 'Liefde is licht, opnieuw geboren'
Lied 636: 1, 2 en 3

Collectes
1ste collecte: Plaatselijke diaconie
2de collecte: Kerk in Zoetermeer
Dit kerkblad verschijnt maandelijks met informatie over
allerlei onderwerpen die spelen in de protestantse kerken in Zoetermeer en daarbuiten.
Het blad is bedoeld voor alle leden van de PGZ, maar
het heeft ook een missionaire en informatieve functie
voor mensen in Zoetermeer die geen lid zijn. Het blad
ligt dan ook in kerken die niet bij de PGZ horen, in wachtkamers, scholen en bibliotheken. Voor dit missionaire
werk wordt uw bijdrage van harte aanbevolen!

Bent u al gewend om met de Givt app op uw smartphone
te geven, dan kan dat nu ook. De QR code staat
hieronder. Uiteraard kunt u uw bijdragen ook geven via
een overschrijving:
Let op! Voor de collecten wordt tegenwoordig alleen nog
het IBAN nummer van de diaconie Oase gebruikt (dus
ook de 2de collecte voor o.a. wijkwerk enz.).
Het onderscheid wordt gemaakt in de omschrijving.
Vanuit deze ene bankrekening worden opbrengsten
verdeeld over de aangegeven doelen.
1ste en 2de collecte: NL66 RABO 0373 7129 01,
t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. het doel van de collecte

Voor de kinderen en hun (groot)ouders
Hoe ging het verder?
Bijbelverhaal: Johannes 21: 15 - 24
Johannes heeft een boek geschreven over Jezus en
over zoveel dat Jezus deed. En, schrijft Johannes, het
boek is nog lang niet af, want Jezus heeft nog zoveel
meer gedaan er is nog zoveel meer om op te schrijven.
Werkblad
Kun je een verhaal verzinnen over Jezus dat Johannes
niet heeft opgeschreven? Maak hier een tekening van
en vertel erover.
Denk maar eens aan iets gewoons - Jezus wordt
wakker, de zon schijnt en Hij staat op. Wat doet Jezus
daarna?
- of aan de verjaardag van Jezus? - of dat Jezus een
wandeling maakte met…, - of misschien heeft Jezus wel
eens een paar kinderen geholpen.

Virtuele koffie na de dienst via Jitsi
Vandaag zijn we weer online om elkaar even te zien,
voor een praatje, een highlight uit de dienst, noem maar
op. Alle leden van de POR zijn van harte welkom! Wij
zijn online vanaf 11:30 uur tot ca. 12:10 uur. Even kort
langs komen kan ook hoor.
Hoe werkt het? Via Jitsi. Klik (op laptop of PC vaak in
combinatie met control) op de link
https://meetme.bit.nl/PORsamenOnlineVoorjaar2021
of kopieer de link naar je browser, vul je naam in en
bevestig dat je aan de vergadering/meeting wilt
deelnemen. Dat is alles! Na starten krijg je waarschijnlijk
een pop-up met de vraag of je Jitsi wilt toestaan je
microfoon en camera te gebruiken. Bevestig dat dan.
Jitsi werkt met elke browser! Als je verbinding zoekt met
je smartphone of tablet, wordt er (alleen de eerste keer
dat je dit doet) gevraagd om een app te downloaden.
Doe dat s.v.p. Graag tot zondag!
Loes van der Sluis
(loesvdsluis@hotmail.com of 06 - 22 84 06 04),
Jan Blankespoor
(jhblankespoor@casema.nl of 06 - 28 48 95 54) en

Jan Jonker
(jkjonker@gmail.com of 06 - 12 07 38 65).

Predikant in de POR
Naast de grote ontwikkelingen in de POR en het proces
van kennen en horen van de gemeente, zijn er ook veel
kleine ontwikkelingen. Zo heeft de kerkenraad besloten
om bij de opname van het deel van de eredienst met de
voorganger ook een ouderling van dienst aanwezig te
laten zijn. Als dat praktisch niet mogelijk is, kan het ook
een ambtsdrager van dienst zijn of zo nodig een
gemeentelid van dienst. Hiermee is een stap(je) gezet
naar hoe het voor de coronacrisis was. De aanwezigheid
van een ambtsdrager in de eredienst is een teken van
de verantwoordelijkheid van de kerkenraad voor de
kerkdienst. Als predikant vind ik het fijn om een
consistoriegebed (of een stil gebed) te ervaren als
betekenisvol onderdeel van de voorbereiding op het
voorgaan in de eredienst.
Vrede en alle goeds!
Als regel ben ik op dinsdag in Zoetermeer.
Bij spoed ben ik bereikbaar via de email en via de
contactpersoon voor pastoraat mw. Riet Haye.
ds. Marjan Zebregs

Van de voorzitter
We kunnen terugkijken op mooie diensten tijdens de
Stille Week en Pasen, in onze drie kerkgebouwen.
Dankbaar ben ik dat ds. Wattèl bereid was om 3
diensten te doen, niet alleen op de dagen zelf, maar ze
ook van te voren wilde opnemen zodat ze via ons
YouTube kanaal uitgezonden konden worden. En
natuurlijk ook de andere voorgangers die de diensten
hebben verzorgd, Nico de Lange, Marjan Zebregs en
Sandra Hermanus Schröder. Hartelijk dank. Het was
mooi om, zij het in kleine kring, weer samen te kunnen
vieren.
Het was een hele toer om dit allemaal geregeld te
krijgen. Het vinden van voorgangers is steeds een
uitdaging. Om hen vervolgens de vraag te stellen of zij
ook van te voren hun dienst kunnen en willen opnemen.
En zo niet, om dan weer een voorganger te zoeken die
de online dienst wil houden. Het heeft heel wat
hoofdbrekens gekost. En soms moet je concluderen dat
het niet lukt.
Daarom hebben wij besloten om, als er vanaf 1 juni weer
diensten zullen zijn, ons te beperken tot 1 dienst en
deze, net als we gewend zijn in de zomer, te laten
rouleren over de drie gebouwen.
En uiteraard blijven wij ook de dienst online uitzenden.

Gemeenteberaden
Als u dit leest is het eerste gemeenteberaad achter de
rug. U kunt u nog opgeven voor de andere drie:
18 april (na de eredienst) in het Centrum
20 april om 14.30 uur in De Oase
22 april om 19.00 uur in het Centrum
via reserveringenpor@gmail.com of via Willem van
Lonkhuyzen, tel.: 06 - 20 97 81 86. Als u zich opgeeft
voor één van de bovengenoemde data, gaarne uw
telefoonnummer (mobiel) en e-mailadres vermelden.
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Belofte maakt schuld
Bij het afscheid van Carina is verteld haar als afscheidscadeau een vijgenboom mee te geven. Het lijkt erop dat
de winter nu aan zijn laatste staartje bezig is en dus is
het hoog tijd om de belofte in te lossen. Daar gaan we
binnenkort voor zorgen.
Beppie van der Plas

Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk
Bloemengroet
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en blijk van meeleven
naar Ada Hoogendam
Ada wordt op 21 april 85 jaar, we wensen haar een fijne
verjaardag en mooie tijden daarna.
CvdT
Goedendag lieve mensen van de Pelgrimskerk
Regenboog en Oase
Hierbij een blij bericht. Omdat ik al een poosje op een
knie-operatie liep te wachten was ik zeer verheugd dat
ik een week geleden het verrassende telefoontje ontving
met de boodschap dat ik op 13 april kon komen voor de
operatie. Ik vond het heel spannend en erg eng maar het
is allemaal prima verlopen. Het was een hele goede
ervaring om deze behandeling te ondergaan in het
Reinier Haga Orthopedisch centrum in Zoetermeer en ik
na één nacht weer naar huis kon. Ik ben blij en dankbaar
dat het gedaan is. Nu moet ik natuurlijk stevig gaan
oefenen maar dat is voor het goede doel weer eens een
flink eind te kunnen wandelen.
De hartelijke groeten van Marianne Klaucke
Jarigen 70+ 18 april - 24 april 2021
21 april: mevr. A. Hoogendam

Zij overleed op 1 april 2021 in de leeftijd van 77 jaar.
Mevrouw Boonstoppel woonde in het Alferbos. Wij
wensen haar familie en allen die haar zullen missen de
troostende nabijheid van God en mensen.
Verjaardagen 80+
Donderdag 29 april wordt mevr. C.H.F. de Pater
82 jaar.
We feliciteren u van harte wensen u een gezegende
dag.

Geloofsgemeenschap De Regenboog
Waarneming pastor Sjon Donkers
Zoals pastor Sjon vorige keer zelf schreef kan hij helaas
nog niet aan het werk in de gemeente. Woont u in zijn
wijk en wilt u graag pastoraal contact dan kunt u contact
opnemen met mij.
Tel.: 079 - 361 33 65 of 06 - 17 16 26 19
e-mail: wil.bettenhaussen@gmail.com
Wil Bettenhaussen-Baak
Bloemengroet
De bloemen van deze week gaan met een hartelijke
groet naar dhr. Dick Steltman. WZH Oosterheem
Florence Nightingalelaan 92, 2721 NP Zoetermeer, k. 58
Bedankt!
Hartelijk dank voor alle bloemen, telefoontjes, kaarten,
apps, en e-mails die ik de afgelopen 2 maanden mocht
ontvangen.
Het was hartverwarmend. Het gaat goed met mij, heb
nog een aantal dagen bestraling te gaan en hoop daarna
te gaan herstellen.
Groeten van Monique Schrijver

24 april: mevr. K.L. Tijben

Verjaardagen 80+
Dhr. H. van der Knaap wordt op 23 april 82 jaar

Geloofsgemeenschap De Oase

Mevr. M.J. van der Laan-Hoogenboom wordt op 24 april
91 jaar

Bloemengroet
Met een hartelijke groet van de Oase geloofsgemeenschap gaan de bloemen naar Suzanne
Granneman en naar de fam. van Woerden

Bericht van overlijden
Via de kerkelijke ledenadministratie vernamen wij dat
ons gemeentelid mevr. M. (Maria) van DeutekomBeekhuizen is overleden. Zij overleed op 30 maart 2021
in de leeftijd van 78 jaar. Mevr. van Deutekom woonde
in de Albrandswaard. Wij wensen haar familie en allen
die haar zullen missen de troostende nabijheid van God
en mensen.
Bericht van overlijden
Via een gemeentelid kregen wij bericht dat ons
gemeentelid mevr. A. Boonstoppel-Weenink is overleden.

Van harte gefeliciteerd!!!
Redactie POR Nieuwsbrief
Kopij vanuit de geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk
kunt u sturen naar:
pelgrimsgroet@pelgrimskerkzoetermeer.nl
Kopij vanuit de geloofsgemeenschap De Oase kunt u
sturen naar: weekberichtoase@gmail.com
Kopij vanuit de geloofsgemeenschap De Regenboog
kunt u sturen naar: onderweg@pwgderegenboog.nl
of kopij voor het gezamenlijke POR deel naar:
nieuwsbriefpor@gmail.com
Voor de Nieuwsbrief van 25 april graag de kopij
inleveren uiterlijk woensdag 21 april voor 18.00 uur
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