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NIEUWSBRIEF 
van de Protestantse Wijkgemeente 

Pelgrimskerk/Oase/Regenboog 
 

Zondag 28 februari 2021 
Pastores: 
Sandra Hermanus-Schröder, wijkpastor  
Telefoon: 079 - 888 02 34 
Mobiel: 06 - 21 52 58 68  
scbhermanus@gmail.com   
Beschikbaar op:  
dinsdag en donderdag 

Sjon Donkers (wijk 19) 
Telefoon: 079 - 361 90 32  
Mobiel: 06 - 20 39 60 23  
sjondonkers@gmail.com  
Beschikbaar op:  
maandag, dinsdag en donderdag 

Marjan Zebregs (vanaf 1 maart) 
Mobiel: 06 - 29 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) 

Kerkdiensten deze week 
Zondag 28 februari zijn er twee online kerkdiensten te 
zien op het YouTube kanaal van de POR. 
Naast de reguliere dienst waarin Sandra Hermanus 
Schröder voorgaat, is er ook de intrededienst van Marjan 
Zebregs. Ook de liturgie van deze dienst is bijgevoegd 
bij de Nieuwsbrief. 
Wij zijn blij dat Marjan het komende jaar als ambulant 
predikant aan onze gemeente verbonden is. Haar 
aandacht zal specifiek uitgaan naar pastoraat in De 
Oase en het voorgaan tijdens de erediensten. Verder in 
de Nieuwsbrief leest u meer van haarzelf. 
Wij wensen Marjan een goede tijd in de POR. 

Bij de viering van de reguliere dienst 
Velen volgen Jezus, erkennen in Hem de Messias, de 
Vredestichter. Velen dragen Hem op handen, wijden zich 
aan Hem toe, laven de dorstigen, wat zoveel betekent 
als: goed zijn voor lichaam en ziel. Anderen echter zijn 
vervuld van bitterheid, hebben slechts een doel voor 
ogen: deze man eens en voor altijd de mond snoeren en 
uit de weg ruimen. 
En dan spreekt Jezus: (Joh. 7: 37b - 38 | NBV) of zoals 
ik het vroeger leerde: 
Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! 
38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van 
levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 Dit zeide 
Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem 
kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog 
niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. 
En dat laatste is wonderlijk, want de Geest was er toch 
allang? Het hele OT staat er vol mee, hoe de Geest over 
de wateren zweefde, Mozes had de Geest, Besaleël - die 
o.a. de Ark van het verbond maakte - had de Geest, 
Jozua, Gideon, Saul, David … alleen hadden de Geest 
die op hen was. Het verschil nu is dit: de Geest die 
gekomen is, nadat Jezus is verheerlijkt, zou niet slechts 
op ons zijn, maar in ons wonen! Dat zijn die stromen van 
levend water die uit ons binnenste zullen vloeien. En dat 
mondt uit in missionair werk: vanuit  
 

 

Hoe is dat te zien, in ons als ‘kerkfamilie’, in uw, jouw en 
mijn dagelijks leven?  
Van harte Gods zegen gewenst, 
Sandra Hermanus-Schröder (wijkpastor) 
 

Orde van dienst 
Orde van dienst 28 februari 2021 POR Pelgrimskerk 
voorganger: Sandra Hermanus-Schröder 
 
VOORBEREIDING 
 Orgelspel  
 Psalm 42 'Evenals een moede hinde', vers 1  
 
WELKOM en korte inleiding,  
o.a. over de liturgische bloemschikking 
door Marjo Lankhorst 
 
 Votum & Groet 
 Drempelgebed  
 Psalm 42 Evenals een moede hinde, vers 7  
 Kyriëgebed (NLB 996) 
 Lied over de 7 werken van barmhartigheid, vers voor 

2ste zondag  
 
DIENST VAN HET WOORD  
 Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 

Schriftlezing: Johannes 7: 25 - 53  
 Lied Op Toonhoogte 16 'Als een hert dat verlangt 

naar water'  
 Verkondiging  
 Lied Evangelische liedbundel 49 'Ik zal Mijn water 

gieten op dorstig land' 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD  
 Inzameling van de gaven,  
 o.a. uitleg van de collecte KiA Pioniersplekken in 

Nederland, Paasgroetenactie, aandacht voor het 
Bewaarexemplaar van de 40dagentijd nieuwsbrief 
(incl. kalender 2021)  
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 Gebeden 
 Slotlied (NLB 425) 
 Zegen  
 
Intrededienst 28 februari 2021 
 
In deze dienst zal ds. Marjan Zebregs intrede doen als 
ambulant predikant van de wijkgemeente POR in 
Zoetermeer  
Voorganger: ds. Marjan Zebregs 
Ouderling van dienst: mw. Beppie van der Plas 
 
 Orgelspel 
 Welkom en mededelingen ouderling van dienst  
 Intochtspsalm 27a 'De Heer is mijn licht', verzen 1 

en 4 NB of psalm 27 vers 1 
 Stil gebed, bemoediging en groet 
 Lied 536 ‘Alles wat over ons geschreven is’, verzen 

1, 3 en 4 
 Gebed van toenadering en ontferming  
 Toelichting op symbolische schikking  
 Aandacht voor kinderen met hun eigen programma 
 Intredevragen  
 Gebed  
 Lied 360 'Kom Schepper Geest', vers 1 
 Gebed om de opening van de Bijbel  
 Lezing uit het Oude Testament: 

1 Koningen 19: 9 t/m 18  
 Lied 321 'Niet als een storm, als een vloed', verzen 

1, 2 en 3  
 Lezing uit het Nieuwe Testament: 

2 Petrus 1: 16 t/m 21  
 Lied 538 'Een mens te zijn op aarde', verzen 1 en 4  
 Overdenking 
 Meditatief orgelspel 
 Geloofsbelijdenis 344 'Wij geloven één voor één'  
 Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 Slotlied 'Behoed en bewaar Jij ons lieve God'  

1 Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
 wijs jij ons de goede wegen. 
 Wil in de woestijn 
 het manna zijn, 
 omgeef Jij ons met jouw zegen. 
 Wil in de woestijn 
 het manna zijn, 
 omgeef Jij ons met jouw zegen. 
 
2 Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
 wees met ons in al het lijden. 
 Wees warmte en licht, 
 een mens’lijk gezicht 
 nabij ons in donk’re tijden. 
 Wees warmte en licht, 
 een mens’lijk gezicht 
 nabij ons in donk're tijden. 

 Zending en zegen 
 Orgelspel 
 Argentijnse zegenbede uit het Dienstboek 'Schrift, 

Maaltijd, Gebed', blz. 1003 

Collectes 
De collectedoelen voor zondag 28 februari zijn: 
 1e voor Diaconie 
 2e voor Missionair Werk, 
Let op! Voor beide collecten wordt het IBAN nummer van 
de diaconie Oase gebruikt.  
Het onderscheid wordt gemaakt in de omschrijving.  
Vanuit deze ene bankrekening worden opbrengsten 
verdeeld over de aangegeven doelen. 
1e en 2e 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 
Zondag 28 februari 2021 -  
Marcus 9: 2 - 10 
"Tussen hemel en aarde" 
Jezus gaat met drie van zijn 
leerlingen een berg op.  
Boven op de berg worden Jezus’ 
kleren helder wit.  

Ook verschijnen Mozes en Elia, twee profeten uit 
vroeger tijden. En er klinkt een stem uit de hemel die 
zegt: ‘Dit is mijn geliefde Zoon.’ 
 
Op het werkblad zie je een woordlegger met woorden uit 
de bijbel. Schrijf de woorden op de plaats waar ze 
passen. Tel goed de letters!  
Er zijn al een paar woorden ingevuld. Als je daar begint, 
dan lukt het vast om alle woorden in te vullen.  
Neem daarna de letters uit de grijze vlakken over en zet 
ze op de stippellijn. Dan lees je de oplossing. 

Virtueel koffiedrinken op zondag na de dienst 
Alle leden van de drie POR-gemeenschappen zijn van 
harte welkom, om elkaar online even te zien, een reactie 
te geven op de dienst of gewoon wat bij te praten. Ook 
vandaag kunnen wij elkaar ontmoeten vanaf 11:30 uur 
tot ca. 12:10 uur. 
Hoe werkt het? Via Jitsi. Klik (op laptop of PC vaak in 
combinatie met control) op de link 
https://meetme.bit.nl/OnlineKoffiePORfebruari 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 
  
 Jan Blankespoor  
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 Jan Jonker 
  

40dagentijdcampagne 
- Het Thema voor 2021 is: “Ik ben er voor jou”. Aan de 
hand van zeven werken van barmhartigheid (Matth. 25) 
wordt dit uitgewerkt en is er wekelijks een collecte. 
- Voor onze wijkgemeente POR is een aparte 
40dagentijdbrief uitgegeven. Hierin wordt de campagne 
uitgelegd. De 40dagentijdbrief is vorige week (14-2) 
digitaal en op papier verspreid. U kunt een geprinte 
versie van de 40dagentijdbrief bestellen bij de ZWO. 
- Laatste week Paasgroetenactie: Met de 
Paasgroetenactie van Kerk in Actie kunt u gedetineerden 
en tbs’ers in Nederland en Nederlandse gedetineerden 
in het buitenland een bemoedigende groet sturen. Er zijn 
al flink wat kaarten geschreven. Doet u ook mee? Het 
kan nog tot 4 maart. Komende week dus voor het laatst. 
Bestel direct bij de ZWO. Voor de verdere werkwijze zie 
de 40dagentijdbrief  
- Een 40dagentijdkalender kunt bestellen u bij de ZWO 
of de website www.kerkinactie.nl. Het is een  
kalender voor thuis, om elke dag toe te leven naar Pasen 
met gebeden, gedichten en meditaties voor bezinning en 
inspiratie.  
- Soepactie: Iedere week kunt u een sobere of - 
eenvoudige maaltijd voor dinsdag of woensdag 
bestellen. Deze bestaat uit maaltijdsoep en vers-
gebakken broodjes. De eerste keren is er een verrassing 
bij om de verbondenheid te vieren. De maaltijd kunt u 
ophalen bij de Oase (dinsdag) of de Regenboog 
(woensdag). Wij brengen de maaltijd ook graag bij u 
thuis. Opgeven voor maandag 1 maart 12:00 uur bij de 
ZWO of contactpersoon. Iedereen kan meedoen. 
- Bestellingen of berichten kunt u telkens via 
zwovandepor@gmail.com sturen of bellen met 
(M. Cusell) 

(Diaconie en Werkgroep ZWO) 
Contactpersoon voor Pelgrimskerk Marijke Vis 
voor de Oase Ria van Dam 
voor de Regenboog Tineke Blankespoor 
 
Collectes 
 1e collecte: Diaconie  
 2e collecte: Missionair Werk, passend bij het 

40dagenthema: De dorstigen te drinken geven. 
 
Voor iedereen een kerk 

In Nederland gaan er steeds 
minder mensen naar de kerk. Maar 
dat betekent niet dat er geen 
behoefte is aan zingeving. Kerken 
spelen hierop in met alternatieve 
vormen van kerk- zijn. 
Pioniersplekken vormen een 
nieuwe christelijke geloofs-
gemeenschap, waarbij de 
boodschap van het Evangelie niet 
losgelaten, maar op een andere 
manier gedeeld wordt.  

De afgelopen jaren zijn er meer dan 150 pioniersplekken 
door heel Nederland ontstaan, waaronder drie in 
Zoetermeer: De Pelgrim, Halte 2717 en Perron 

Oosterheem. De Protestantse Kerk in Nederland 
ondersteunt pioniersplekken en nieuwe vormen van 
kerk-zijn. Ze staan in verbinding met een bestaande 
gemeente, want ‘oude’en nieuwe kerken hebben elkaar 
nodig. 
Meer informatie: www.protestantsekerk.nl/pionieren 

Diaconie en ZWO 
  
De (voorlopige) opbrengst van de collecte van 
21 februari Moldavie (Zieken bezoeken) is € 130,43. 
De soepactie bracht afgelopen week in totaal een bedrag 
van € 170,- op. 

Ambulant predikant Marjan Zebregs 
 

Vanaf 1 maart is ds. Marjan 
Zebregs uit Wateringen voor 12 uur 
in de week verbonden aan de POR 
als ambulant predikant.  
Op 28 februari zal haar intrede-
dienst te bekijken zijn op het 
YouTube kanaal van de POR, 
naast de reguliere dienst die vanaf 
10.00 uur te zien zal zijn.  
 
Vorige week kon u lezen hoe ze 

zich uitgebreid heeft voorgesteld. We heten Marjan van 
harte welkom in onze wijkgemeente en hopen, dat ze 
zich snel thuis voelt. 
 
Over haar werkzaamheden voor de POR schreef ze 
het volgende: 
Ik kijk uit om de POR te gaan dienen in pastoraat en 
eredienst. Ds. Carina van Velzen-Kapteyn heeft mij 
informatie gegeven voor mijn pastorale taak en Beppie 
van der Plas voor het geheel. Het pastoraat zal ik als 
regel op dinsdag doen. Voor de POR en voor 'De 
Lichtbron' geldt dat er flexibiliteit is bij specifieke 
behoefte aan een predikant. Ik ben te bereiken via de 
mail: m.zebregs@protestantsekerk.nl of via de 
contactpersonen van De Oase, Riet Haye en Eveline van 
Velzen. 
Vrede en alle goeds! 
Ds. Marjan Zebregs  

Leenfiets gezocht 
Heeft u in de schuur nog een oude, maar goed werkende 
fiets staan die u toch niet gebruikt? 
Marjan Zebregs is op zoek naar een leenfiets die zij op 
de dinsdagen kan gebruiken als zij voor De Oase werkt. 
Heeft u een fiets over? Neem dan contact op met Marjan 
of met de ondergetekende. 
Beppie van der Plas, voorzitter POR 

Introductie ds. Peter Wattèl 
In een paar vieringen in de 40dagentijd, de Stille Week 
en Paasmorgen mag ik bij u voorgaan. Ik ben geboren 
en getogen in Den Haag en later vier jaar predikant 
geweest in Wateringen, zeg maar onder de rook van 
Zoetermeer. En af en toe ben ik in Zoetermeer bij mijn 
zus op bezoek. Geheel onbekend is Zoetermeer dus 
niet.  
Als predikant ben ik verbonden geweest met 
Bovensmilde, Wateringen-Kwintsheul, Koudekerke 
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(Zeeland) en Witmarsum-Pingjum-Zurich. Een paar 
maanden geleden ben ik aan mijn pre-pensioen 
begonnen en als zodanig kan ik hier en daar voorgaan. 
Ik ben in opleiding om als vrijwilliger namens het Rode 
Kruis ingezet te worden voor het Bron- en Contact-
onderzoek van de GGD voor Covid-19. 
Ik ben getrouwd geweest, heb twee kinderen gekregen 
en al enige tijd geleden gescheiden. Een paar jaar 
geleden ben ik opnieuw getrouwd en woon nu in 
Oegstgeest. 
Als predikant/theoloog ben ik nog niet uitgedacht en vind 
het fijn om daarvan te kunnen delen. Ik hoop, dat dat de 
verbondenheid versterkt, met God, met Jezus en met 
elkaar. 
ds. Peter Wattèl 

Opschoonactie 
In maart organiseerde de werkgroep Kerk en 
milieu/duurzaamheid elk jaar een opschoonactie rond de 
Regenboog om het meestal rijkelijk aanwezige plastic, 
blik enz. op te ruimen. We hebben besloten om 
vanwege corona dit jaar niet als groep aan de landelijke 
actie op 20 maart mee te doen maar op een later en 
veiliger tijdstip aan de slag te gaan. Maar u kunt natuurlijk 
zelf in uw eigen buurt gaan opruimen en zo nodig 
daarvoor een knijper en zakken vragen bij de gemeente, 
vragen naar Schoon is gewoon. En u hebt het 
natuurlijk ook gehoord: vanaf 1 juli a.s. statiegeld op 
kleine plastic flesjes en vanaf 31 december 2022 (!) op 
blikjes. Een mooi bericht! "We" worden vanaf 2022 zo 
nog "werkeloos"! 
De werkgroep Kerk en milieu/duurzaamheid 

Online Passieconcert Iddo van der Giessen 
Op zaterdagavond 6 maart, 20.00 uur, kunt u thuis 
genieten van een livestream orgelconcert door Iddo van 
der Giessen vanuit de Goede Herderkerk in Rotterdam-
Schiebroek. De titel 'passieconcert' slaat zowel op de 
aandacht voor de 40-dagentijd, als het gepassioneerde 
programma. 
Het concert opent met spannende muziek van César 
Franck en lieflijke klanken van de componist Charles-
Marie Widor. In de meeslepende Prologus tragicus van 
Sigfrid Karg-Elert komen drie bekende Duitse koralen 
langs. Uit de geliefde Engelse traditie klinkt een 
bewerking van "O kostbaar kruis, o wonder Gods" van 
Charles Hubert Parry en een Psalm-Prelude van Herbert 
Howells. Deze prelude gaat niet over een psalmmelodie, 
maar is een muzikale uitdrukking van het onberijmde 
vierde vers van Psalm 23. Tot slot speelt hoort u een 
eigen orgelbewerking van de prachtige Vioolchaconne 
BWV 1004 van Johann Sebastian Bach. 
Tijdens het concert licht Iddo het programma uitgebreid 
toe en presenteert hij zijn recente CD opgenomen in de 
Haarlemse Bavo, met onder meer de werken van Franck 
en Bach. Het concert is te volgen via de 
link https://youtu.be/TogQBaLDc0k en het is mogelijk 
om dan digitaal te doneren ter bestrijding van de 
onkosten. Van harte aanbevolen! 
 

 
 

Geloofsgemeenschap De Oase 
 
Jarigen 80+ van zondag 28 februari t/m zondag 6 
februari 
 Mevr. D.C. Glasbergen 

Zij wordt op 28 februari 84 jaar 
 Mevr. E.M. Bijnaar 

Zij wordt op 1 maart 88 jaar 
 Mevr. B. van Dam-Mantel 

Zij wordt op 5 maart 85 jaar 
 Mevr. C. Bezoen-van der Ben, Brechtzijde 45, 2725 

NR Zoetermeer. Zij wordt op 5 maart 104 jaar. 
 Dhr. H.F. Sijtsma 

Hij wordt op 5 maart 81 jaar. 
 
 
Bloemengroet 
Met een hartelijke groet vanuit de Oase geloofs-
gemeenschap gaan de bloemen deze week naar mw. 
Sanneke Mast 
Zij kwam thuis uit het ziekenhuis, en naar mw. Mary 
Lemmers, door de gladheid heeft zij haar pols gebroken. 

 
Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk 
 
Contact met pastor 
Vindt u het fijn als ik met u in contact kom? U kunt me 
helpen door van u te laten horen. Mijn vader zei altijd: 
”De weg van A naar B, is net zo lang als van B naar A”. 
Daarom nodig ik u en jou dus uit om mij vrijmoedig te 
bellen of te appen (06-21525868) of te mailen (scbher-
manus@gmail.com) Ik ben er voor u!  
 
Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar zr. 
M. Paul-Stout                                          Riet hoopt 
maandag 1 maart haar 88e verjaardag te vieren.  
Wij wensen haar nog goede jaren toe met allen die haar 
lief zijn en ondanks de beperkingen nog een gezellige 
dag. 

CvdT 
 
Jarigen 70+ 28 feb. - 6 mrt. 2021.  
 
1 mrt.  Mevr. M.R.E. Paul-Stout 
 
3 mrt.  Mevr. J. Rook-van Oosterom 
 
3 mrt. Mevr. H.J. Jansen 
  
Van harte gefeliciteerd 
 
Lieve mensen, 
Hartelijk dank voor de kaarten en bloemen die we heb-
ben gekregen voor ons 25 jarig huwelijk. 
André en Hester Kolder 
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SOEPACTIE VOOR DE PELGRIMSKERK 
Vind u de soepactie mooi maar heeft u moeite met de 
bestelling of het ophalen? Ik vind het fijn als u mij dan 
inschakelt. Bel mij of stuur een mailtje. Ik zal er voor 
zorgen dat de soep en broodjes bij u thuis komen. Een 
aantal keren zal er zelfs Topsoep zijn maar natuurlijk is 
de andere soep ook heerlijk. Er is zelfs de mogelijkheid 
voor vegetarische soep. Dus schroom niet en mail of bel. 
Marijke Vis 
 

  
Geloofsgemeenschap De Regenboog 
 
Bloemengroet 
De bloemen van de gemeente gaan met een hartelijke 
groet en bemoediging naar mw. Klein, Granietgroen 193. 
 
Meeleven 
We leven mee met Monique Schrijver en haar gezin. 
Monique is van de week geopereerd en nu volgt een 
periode van bestralingen. We wensen haar van harte 
beterschap toe en bidden om Gods Geestkracht voor 
haar en haar gezin. 
 
Jarigen 80plus 
Mevr. M.E. Spits-Bruno wordt op 2 maart 83 jaar 
(Zorgpluswoning Magnolia, Oosterheemplein 232, 2721 
NC)     
Dhr. J. Massaar wordt op 5 maart 83 jaar 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 
Soepactie 
In het algemene deel leest u dat u ook komende week 
kunt meedoen aan de soepactie: uw eenvoudige maaltijd 
thuis. De opbrengst is voor “arme boerengezinnen op 
Java”. 

 
 

 
 
 
 

 

KERKBLADBEZORGERS GEVRAAGD!! 
 
In de wijk Rokkeveen komen, begin maart, 2 
loperswijken vrij om 1 keer per maand de kerkbladen 
rond te brengen. (10 x per jaar) 
 
Het betreft de postcodes: 
 
Lijst 20 2718 EM t/m ER en 2718 LA t/m PQ 
 en 2718 PS t/m ZZ 
 totaal aantal 53 stuks 
 
Lijst 22 2719 BA t/m BF en 2719 BT t/m DC 
 totaal aantal 68 stuks 
 
De   vergoeding   die   er   tegenover   staat   bedraagt 
€ 0,20 per kerkblad. (toch een leuk zakcentje) 
Een paar keer per jaar is er een actie: dan wordt er 
samen met het kerkblad een brief bij de kerkblad-
lezers   bezorgd:  hiervoor   geldt   een   bijdrage   van 
€ 0,05 per brief. 
 
MELD JE SNEL AAN !!! dit kan door een mailtje te 
sturen naar kerkbureau@pgzoetermeer.nl of 
telefonisch : 079-3168256 of 06-12365054 
Gerda, kerkelijk bureau. 
 

 

Kopij vanuit de Regenboog kunt u, zoals altijd, sturen 
naar: onderweg@pwgderegenboog.nl 
 
of voor het gezamenlijke POR deel naar: 
nieuwsbriefpor@gmail.com  
 
Voor  de  Nieuwsbrief  van  7 maart  graag  de kopij 
inleveren uiterlijk woensdag 3 maart voor 18.00 u. 
 


