
 

 

    

NIEUWSBRIEF 
van de Protestantse Wijkgemeente 

Pelgrimskerk/Oase/Regenboog 
 

Zondag 14 maart 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 

Ds. Marjan Zebregs  
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) 

  
Bij de viering DIENST VAN HET ANTWOORD 

- Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed Vandaag gaat in de POR Kerk Online dienst ds. Peter 
Wattèl uit Oegstgeest voor. In de Nieuwsbrief van 28 
februari heeft hij zich uitgebreid aan u voorgesteld.  

- Inzameling van de gaven 
  
Het oog op de gemeenschap U wordt allen uitgenodigd om thuis mee te doen met 

de Maaltijd van de Heer. Legt u iets te eten en te 
drinken klaar en steek daarbij dan ook een kaars(je) 
aan. Zo vieren wij als geloofsgemeenschap in 
verbondenheid met Jezus Messias en zijn Kerk deze 
maaltijd gezamenlijk. 

- Nodiging 
- Vredegroet 
- Tafelgebed 
- Lied: 'Vier met alles wat in je is', NLB 386 
- Vervolg tafelgebed 
- Gebed van de Heer (Onze Vader)  
- Verbonden in brood en wijn Orde van dienst van zondag 14 maart 
- Dankgebed Vanuit de Regenboog 
- Slotlied: 'Wat vraagt de Heer nog meer van ons' Voorganger: ds. Peter Wattèl uit Oegstgeest 
 NLB 992  
- Zegen, afgesloten met gezongen ‘Amen’ VOORBEREIDING 
 - Orgelspel 
Collectes - Welkom 
De collectedoelen zondag 14 maart zijn: - Aanvangslied: 'De stilte zingt u toe o Here' 
1ste collecte voor ondersteuning van het Diaconaat in 

de armere regio van Nederland 
 Psalm 65: 1 en 2  
- Stilte 

2de collecte: Wijkwerk  - Groet en bemoediging 
Let op! Voor beide collecten wordt het IBAN nummer 
van de diaconie Oase gebruikt.  

- Drempelgebed 
- Vervolg aanvangslied Psalm 65: 5 

Het onderscheid wordt gemaakt in de omschrijving.  - Kyrië gebed 
Vanuit deze ene bankrekening worden opbrengsten 
verdeeld over de aangegeven doelen. 

- Themalied bij de 4de zondag van de 40-dagentijd 
 'Zie je iets' 

1ste en 2de collecte: NL66 RABO 0373 7129 01,   
t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. het doel van de 
collecte 

DIENST VAN HET WOORD 
- Gebed om de Heilige Geest 

 - Schriftlezing: Johannes 6: 4 - 15 
- Lied: 'Het brood in de aarde gevonden' 

  NLB 390: 1, 3 en 4 
- Schriftlezing: Johannes 6: 47 - 59 
- Lied: 'Het brood dat ons voor ogen staat' 
 NLB 389: 1, 2 en 4 
- Verkondiging 
- Meditatief orgel/pianospel 
- Lied: 'Om voor elkaar te zijn uw oog en oor' 
 NLB 973 



 

 

1ste collecte: Ondersteuning diaconaat in arme 
regio's 

blijkt er meer dan genoeg voor iedereen. Er blijven 
zelfs nog twaalf manden over. 
Werkblad: op dit werkblad mag je tellen, rekenen en 
kleuren. Hoe is het mogelijk dat zoveel mensen 
gevoed kunnen worden met zo weinig? Zou het echt 
zo eenvoudig zijn om uit te rekenen hoeveel mensen 
van 1 brood en 1 vis kunnen eten? Of is het een 
wonder hoe Jezus met mededogen is bewogen en ons 
voedt? 

Dit hoort bij het thema van de 
40dagentijd: De naakten kleden. 
Armoede in Nederland is een 
groeiend probleem. In regio's als 
Groningen, Limburg en andere 
gebieden aan de rand van ons 
land, zijn de armoedecijfers 

Reken de sommen maar uit en kleur de tekening mooi 
in. 

schrikbarend hoog. Armoede gaat 
hier vaak over van generatie op 

 generatie. Er is weinig werk en er 
zijn weinig voorzieningen om Samen soep eten - in kleine kring of online 
kansarme jongeren op te vangen. De sobere of eenvoudige maaltijden in de 40dagentijd 

zijn weer prima georganiseerd door de werkgroep 
ZWO en de diaconie. En de gemaakte soepen zijn 
heerlijk! Wat ontbreekt er nog? Het samen eten. Bij de 
huidige beperkingen zijn er in ieder geval twee 
mogelijkheden. 

Kerken willen graag helpen bij alle problemen die 
hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als 
voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten 
kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en 
zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding 
naar school hoeven.   
De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet 
veel financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u het 
mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio’s 
begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak. 

1. Nodig één gast uit bij je thuis om samen de maaltijd  
 te houden. Gemakkelijk zelf te regelen! Er zijn meer  
 dan genoeg alleenwonenden in onze wijken. En het  
 is een leuke manier om weer eens fysiek contact te  

  hebben. 
De opbrengst 1ste collecte Theologisch onderwijs in het 
Midden-Oosten (7 maart) is vooralsnog € 324,00. De 
opbrengst van de "Soepactie" in contant geld is nu 
totaal € 693,50. Wat een mooi bedrag! 

 
2. Virtueel samen eten, wel op afstand maar toch 
 zichtbaar verbonden. Iedereen kan zo meedoen. 
 Afgelopen dinsdag deden wij dat online met acht 
 leden van de Oase en het gaf beslist de beleving 
 van samen eten. Wanneer de volgende online 
 sessies? Die willen we houden op woensdag 24 
 maart met soep uit de Regenboog en op dinsdag 
 30 maart met soep uit de Oase. 

 
40-Dagentijdcampagne 
- Het Thema voor 2021 is: "Ik ben er voor jou". Aan 
 de hand van zeven werken van barmhartigheid 
 (Matteüs 25) wordt dit uitgewerkt en is er wekelijks 
 een collecte.  Let op de volgende nieuwsbrieven! Met hartelijke 

groet, Jan Jonker - Soepactie: Iedere week kunt u een sobere of  
 eenvoudige maaltijd bestellen. Deze bestaat uit 
 maaltijdsoep en versgebakken broodjes. Iedereen is 
 welkom om mee te doen. De maaltijd kunt u ophalen 
 bij de Oase (dinsdag) of de Regenboog (woensdag). 
Zo nodig brengen wij de maaltijd ook graag bij u thuis. 
Opgeven voor maandag 15 maart 12:00 uur bij de 
ZWO of contactpersoon. Op 17 maart is er geen 
soepactie in de Regenboog. 

 
 
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. 

Uw vrijwillige bijdrage is voor ‘arme boerengezinnen 
op Java’.  

 
Hoe werkt het? Via Jitsi. Klik (op laptop of PC vaak in 
combinatie met control) op de link - Bestellingen of berichten kunt u telkens via 

 zwovandepor@gmail.com sturen of bellen met    
 (M. Cusell). 

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. 

Ook kunt u contact opnemen met de contactpersoon: 
voor Pelgrimskerk Marijke Vis 
voor de Oase Ria van Dam 
voor de Regenboog Tineke Blankespoor 
 

Voor de kinderen en hun (groot)ouders 
"In het gras"  

Bijbelverhaal: Johannes 6: 4 - 15  Graag tot zondag!  
Er zijn meer dan vijfduizend Loes van der Sluis 
mensen bij Jezus. Jezus vraagt   
aan een van zijn leerlingen waar Jan Blankespoor 
vandaan ze eten kunnen halen   
voor al die mensen. Er is een Jan Jonker 
jongen met vijf broden en twee  
vissen. Als Jezus daarvan deelt,  



 

 

DE VROEGE KERK Geloofsgemeenschap De Oase 
Lezing door prof. dr. M.A. van Willigen, buitengewoon 
hoogleraar aan de theologische universiteit Apeldoorn. 

 
Bloemengroet 

Zondag 21 maart: 20:00 - 21:00 uur, Online via ZOOM Deze week gaan de bloemen met een hartelijke groet 
namens de Oase geloofsgemeenschap naar mevr. 
Bezoen-v.d. Ben, Brechtzijde 45. Wij feliciteren haar 
met de zeer hoge leeftijd van 104 jaar op 5 maart.  
Ook gaan de bloemen naar mevr. Kollen 

Deelname: gratis 
Opgeven bij dhr. M. Vis 
 

Kerkdiensten in maart  Zij kwam thuis uit het ziekenhuis, wij wensen haar een 
verder goed herstel.  

21-3 ds. Marjan Zebregs - online dienst  
 vanuit de Pelgrimskerk Bericht van overlijden 
28-3 Sandra Hermanus-Schröder - online dienst 

vanuit de Oase 
Via ds. Marjan Zebregs hoorden wij dat ons 
gemeentelid mevr. Johanna Hendrika Catharina 
(Annie) van Bommel-Oosenbrug is overleden. Zij 
overleed op 5 maart 2021 en zij is 91 jaar geworden. 
Begin december 2020 was zij verhuisd uit Den Haag 
naar De Boomgaerd aan het Zalkerbos. Door de 
corona situatie was er vanuit De Oase nog geen 
persoonlijk contact geweest met mevr. van Bommel. 
De uitvaart vindt plaats op vrijdagochtend 12 maart in 
de aula van Ockenburg in Den Haag. Ds. Marjan 
Zebregs zal de voorganger zijn. We wensen zoon 
Roelof en alle anderen, die mevrouw Van Bommel 
zullen missen, troost en liefde van God en mensen. 

 

 
Geloofsgemeenschap 
De Regenboog 

 

Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar 
Monique Schrijver 

 We wensen haar van harte beterschap! 
Dank   
Heel veel dank voor de bloemen, kaarten, telefoontjes 
en e-mails, die ik de afgelopen maanden mocht 
ontvangen. Het heeft me heel goed gedaan. 

Meeleven 
Op 4 maart 2021 is Thuisgeroepen en heengegaan 
mevrouw C.M. (Corrie) Koning-van der Vange in de 
leeftijd van 91 jaar. Corrie Koning was een trouw 
bezoekster van het Inloophuis en de Middagpauze-
dienst. Bovenaan de rouwbrief hebben haar kinderen 
een gedicht geplaatst: 'Als je ouder wordt en niet meer 
weet waar je bent, als je mensen ziet maar ze niet 
meer herkent, als je toch blijft strijden om bij ons te 
leven, dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven'. De 
dankdienst voor het leven van Corrie heeft in besloten 
kring plaatsgevonden op dinsdag 9 maart in de aula 
van de Meerbloemhof, o.l.v. pastor Sandra Hermanus-
Schröder en Wil Bettenhausen, pastorale ouderling. 
We wensen vanuit de POR - Regenboog Corrie's 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen en haar broer 
Gods nabijheid, troost en zegen in deze tijd van 
afscheid nemen. 

Ik ben nu herstellende en het gaat de goede kant op! 
Groeten van Sanneke Mast  
 
Verjaardagen 80 plus 
Woensdag  17  maart  is  Mevr.  P.C.  Verhoog-Visser 
jarig. Zij wordt 82 jaar. 
Van harte gefeliciteerd en een gezegende dag 
toegewenst. 
 

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 - 21 52 58 68) of te mailen 
scbhermanus@gmail.com  Ik ben er voor u!  

 
Verjaardagen 80 plus 
Dhr. J.P.D. Riegen wordt op 14 maart 80 jaar 
  
Mevr. M.E. Massaar-Esseboom wordt op 16 maart 80 
jaar 

Gedenken 
Op donderdag 11 maart hebben we een herinnerings-
steentje gelegd in het doopvont voor Foppe Boersma. 
Anja en Diana hebben herinneringen gedeeld over hun 
schoonvader en opa. We hebben een psalm gelezen 
en geluisterd naar orgelspel van Frank van de Beld. 
Het steentje heeft een plekje gekregen aan de wand, 
waar het zal blijven liggen tot Eeuwigheidszondag. 
Het was een mooie bijeenkomst. 

Mevr. T. van der Vlies-Zuurmond wordt op 16 maart 85 
jaar 
Dhr. J. van 't Hoff wordt op 19 maart 85 jaar 
 
Mevr. M. van der Heide-van der Kruk wordt op 19 maart 
96 jaar (Zorgcentrum de Rozentuin, Naomigang 1,      
k. 45, 2719 DC) 
Mevr. E.M.W. van der Nolk van Gogh-van der Wag 

wordt op 22 maart 92 jaar 
Marga Schipper 

 
 
Allen van harte gefeliciteerd!  
 



 

 

 
Redactie Nieuwsbrief POR/Onderweg 
Kopij vanuit De Oase kunt u, zoals altijd, sturen naar: 
onderweg@pwgderegenboog.nl  

of voor het gezamenlijke POR deel naar: 
nieuwsbriefpor@gmail.com 
 

Voor de Nieuwsbrief van 21 maart graag de kopij 
inleveren uiterlijk woensdag 17 maart voor 18.00 u. 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrims-
kerkgemeente als een hartelijke groet en felicitatie 
naar Tiny Havenaar 
Tiny vierde haar haar 85ste verjaardag op 10 maart. Wij 
wensen Tiny alle goeds toe en nog goede jaren met 
allen die haar lief zijn. 

CvdT  
 
Verjaardagen 70 plus 
14 maart Mevr. M.H. Koelewijn 
 
16 maart Mevr. G.I. Pronk-Schoenmaker 
 
19 maart Mevr. C.G. van Wingerden-Nomes 
  
 

Van harte gefeliciteerd! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


