NIEUWSBRIEF
van de Protestantse Wijkgemeente
Pelgrimskerk/Oase/Regenboog
Zondag 21 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
Vandaag is het de vijfde zondag van de 40dagentijd: de
7 werken van barmhartigheid staan centraal, gekoppeld
aan de mooie acties van Kerk in Actie / ZWO / diaconie.
Deze zondag gaat het om de hongerigen voeden.

Dienst van 21 maart 2021
opgenomen in De Pelgrimskerk

-

Inzameling van de gaven:
1ste voor diaconaat: Kerk in Actie: Indonesië,
een beter inkomen voor Javaanse boeren

-

2de voor het Wijkwerk
Slotlied: 'God schenk ons de kracht'
NLB 418: vers 1 en 3
Zegen,
afgesloten met gesproken Amen

-

Voorganger Ds. Marjan Zebregs
Orde van Dienst:
VOORBEREIDING
- Orgelspel
- Welkom
- Aanvangslied: 'Op U mijn Heiland blijf ik hopen'
NLB 442
- Stilte
- Bemoediging en groet
- Lied: 'Uit diepten van ellende'
Psalm 130: vers 1 en 2
- Toelichting op de symbolische bloemschikking
- Kyrië gebed
- Themalied bij de 5de zondag van de 40dagentijd
'Zie je iets'
DIENST VAN HET WOORD
- Gebed om de Heilige Geest
- Schriftlezing O.T.: Ezechiël 37: 1 - 14
- Lied: 'Als alles duister is'
NLB 598
- Schriftlezing N.T.: Johannes 1: 1 - 18
- Overdenking
- Meditatief orgel/pianospel
- Lied: 'Een mens te zijn op Aarde'
NLB 538: vers 1 en 4
DIENST VAN HET ANTWOORD
- Dankgebed, voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Collectes
De collectedoelen zondag 21 maart zijn:
1ste collecte: Werelddiaconaat: Een beter inkomen
voor Javaanse boeren in Indonesië
2de collecte: Wijkwerk
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.
1ste en 2de collecte: NL66 RABO 0373 7129 01,
t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. het doel van de collecte

1ste

Collecte Werelddiaconaat: Een beter
inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië
Ditmaal het werk van barmhartigheid: de hongerigen
voeden. Op het Indonesische eiland Java wonen veel
boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De
Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om
coöperaties op te zetten, waardoor ze minder
afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere
prijs voor hun producten krijgen.

De kerk leert boeren ook hoe je
duurzame landbouw bedrijft en hoe je
met lokale gewassen gevarieerd kunt
koken. Dankzij de irrigatiesystemen die
zijn aangelegd, hebben de boeren de
komende jaren grotere opbrengst
tijdens de oogst. Geef boerengezinnen
via Kerk in Actie een beter inkomen!
Helpt u mee? Geef in de collecte. Meer informatie over dit
project op www.kerkinactie.nl/landbouwindonesie
Zie het aansprekende filmpje van ca. 2 min. over het
werk onder boeren op Java via de koppeling
https://vimeo.com/405394966
De opbrengst van 1ste collecte van vorige week, voor
ondersteuning van het diaconaat in arme regio’s in
Nederland, is vooralsnog € 283,00. De 2de collecte
bracht voor het wijkwerk voorlopig € 174,00 op. De
opbrengst van de Soepactie was afgelopen week
€ 126,00 en over de hele periode € 878,00. Totaal heeft
de 40dagentijdactie tot nu toe € 2434,00 opgebracht.
Dit betreft collectes, "Soepactie" en giften. De deelnemers en gevers hartelijk bedankt.

Voor de kinderen en hun (groot)ouders
"Onder de grond"
Bijbelverhaal: Johannes 12: 20 - 33
Een paar Grieken die in Jeruzalem Pesach vieren,
willen Jezus graag zien. Jezus vertelt over een
graankorrel, die moet sterven om vrucht te dragen. Zo
zal het ook met hem gaan. Er zal iets nieuws beginnen
dat nog veel groter en mooier is. Wat dat is, beseffen
we amper, daar kunnen we hooguit over dromen en
naar verlangen, er zo nu en dan een glimp van
opvangen en ondertussen 'grondwerk' verzetten.
Werkblad 1
Op dit werkblad kijk je onder de grond naar zaden,
wortels en beestjes. Teken boven de grond maar wat er
allemaal groeit en bloeit uit de zaden en eitjes. Van
bloemen, bomen tot aan vlinders. Het koninkrijk van
God is de lente van de wereld.
Werkblad 2
Met dit werkblad mag je boven op het zaadje een
korenaar met kleine (gele) vouwblaadjes maken. Teken
bladeren langs de steel. Vouw met vier kleine
vouwblaadjes of andere papieren vierkantjes van 5x5
cm halmen en neem een blaadje van 4x4 voor de
bovenste halm van de korenaar. Plak de vijf delen
boven elkaar op de lege stengel op het werkblad.

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. Zie voor meer informatie het bewaarexemplaar van de 40dagentijdbrief dat eerder is
verspreid. U kunt deze brief nog bestellen.
- Soepactie: ook komende 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 22 maart 12:00 uur bij de ZWO
of contactpersoon. Uw vrijwillige bijdrage voor de
maaltijd is voor 'arme boerengezinnen op Java'.
- Bestellingen of berichten kunt u via e-mail sturen naar
zwovandepor@gmail.com of bellen met M. Cusell
Ook kunt u contact opnemen met de contactpersoon:
voor Pelgrimskerk Marijke Vis
voor de Oase Ria van Dam
voor de Regenboog Tineke Blankespoor

Nieuwe website POR
De werkgroep communicatie is druk bezig geweest met
de ontwikkeling van de nieuwe website voor de gehele
wijkgemeente Pelgrimskerk, Oase en Regenboog.
De concept website ligt momenteel ter goedkeuring bij
de wijkkerkenraad. Hopelijk kunnen we u hier volgende
week al meer over vertellen.
Werkgroep communicatie

Samen soep eten – in kleine kring of online
Samen eten verbindt – dat weet iedereen. De sobere of
eenvoudige maaltijden zijn een prachtige aanleiding om
dat te doen. En nog gemakkelijk ook: de soep hoef je
alleen maar op te warmen. Ook in deze tijd zijn er ieder
geval twee mogelijkheden.
1. Nodig één gast uit bij je thuis om samen de maaltijd
te houden. Gemakkelijk zelf te regelen! Afgelopen
dinsdag ervoeren wij weer hoe fijn dat is.
2. Virtueel samen eten, wel op afstand maar toch
zichtbaar verbonden. Dat willen wij komende week weer
doen, met iedereen die wil meedoen.Wanneer?
Woensdag 24 maart, soep halen bij de Regenboog (zie
de 40dagentijd brief), inloggen vanaf 17.45 uur, soep
eten 18.00 uur.
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. Vragen? App, mail of bel mij.
Hartelijke groet, Jan Jonker

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. De Jitsi link is:
https://meetme.bit.nl/PORsamenOnlineVoorjaar2021
Zie verder het bovenstaande bericht. Graag tot zondag!
Loes van der Sluis,
Jan Blankespoor en
Jan Jonker

Week tegen Racisme en Discriminatie
Van 21 t/m 26 maart vindt
in Zoetermeer de Week
tegen
Racisme
en
Discriminatie
plaats.
Zoetermeerders kunnen
tijdens deze week deelnemen aan allerlei activiteiten die door ILOZ,
Stichting iDb, Halte 2717 en andere partners i.s.m. de
gemeente Zoetermeer worden georganiseerd. Samen
met inwoners en anderen die maatschappelijke
verantwoordelijkheid willen nemen, zet de gemeente
zich in om van Zoetermeer een stad te maken waarin
men elkaar met respect behandelt, begrip toont en waar
ruimte is voor verschillen. Met de organisatie van de
Week tegen Racisme en Discriminatie roept de
gemeente alle Zoetermeerders op: doe mee en bouw
samen met ons aan een veilige en inclusieve stad!
De meeste activiteiten zijn online. Informatie en
deelname op www.ILOZ.org of www.idb.nl of via
e.alebregtse@iloz.org
Els Alebregtse

Maandag 22 maart om 10.00 uur is de afscheidsdienst
in de aula van de Meerbloemhof. Wil Bettenhaussen zal
de dienst leiden.

Jarigen 80 plus
Mevr. B.A. Veldkamp-Veldman wordt op 25 maart 87
jaar
Van harte gefeliciteerd!

Soepactie
In de Regenboog is op woensdag 24 maart de laatste
gelegenheid om mee te doen met de soepactie. We
kregen tot nu toe leuke reacties van de deelnemers.
U kunt zich hiervoor opgeven bij zwovandepor
@gmail.com voor maandag 22 maart 12.00 uur. U
krijgt een berichtje wanneer u het tasje met soep en
broodjes in de Regenboog kunt halen. Natuurlijk
kunnen we het ook bezorgen. Zie ook de informatie bij
de 40dagentijd.
Tineke Blankespoor

Geloofsgemeenschap De Oase
Jarigen 80 plus
Op zondag 21 maart wordt mevr. M. van Die-de Boer
85 jaar
Op dinsdag 23 maart wordt dhr. H. Noordijk 88 jaar
Wij wensen u een gezegende dag toe en wensen dat er
goede mensen om u heen zijn die zorg en aandacht
voor u hebben.

Bloemengroet
Kerkdiensten in maart
21 - 3 ds. Marjan Zebregs
online dienst vanuit de Pelgrimskerk
28 - 3 Sandra Hermanus
online dienst vanuit De Oase

Namens de Oase geloofsgemeenschap zijn met een
hartelijke groet en felicitatie de bloemen deze week
gegaan naar ds. P. Pettinga op 11 maart bereikte hij de
leeftijd van 90 jaar.

Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk
Geloofsgemeenschap
De Regenboog
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week met een hartelijke groet
naar Bernadette Verbeek, Willemijngang 40, k.315,
2719 BR.

Meeleven
Op 14 maart is overleden onze broeder Arie van der
Vlies
Onze gedachten en gebeden zijn voor zijn vrouw Trijnie
en de kinderen en kleinkinderen bij dit plotseling
overlijden. Mogen zij kracht ontvangen in deze periode
van afscheid nemen.

Contact met uw 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 naar (06 - 21 52 58 68) of te mailen
naar (scbhermanus@gmail.com) Ik ben er voor u!

Bloemengroet
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar
Sietse Top en Marijke Vis
Sietse heeft vrijdag 12 maart zijn verjaardag gevierd en
Marijke is vorige week geopereerd. Wij wensen Sietse
en Marijke alle goeds en een voorspoedige revalidatie
toe en nog goede jaren met allen die hen lief zijn.
CvdT

Hartelijk dank
Lieve mensen, hartelijk dank voor het machtige
bloemstuk dat ik mocht ontvangen n.a.v. mijn
verjaardag. Al ben ik eenzaam, zo zijn we toch met zijn
allen, nogmaals dank, Tiny Havenaar-Oosterom

Jarigen 70 plus
Op 22 maart is dhr. H. van Ginhoven jarig
Op 23 maart is mevr. M. Brinksma-van den Ende jarig
Op 24 maart is dhr. B. Wagenaar jarig
Op 26 maart is dhr. C.G. Noorloos jarig
Van harte gefeliciteerd!

Redactie nieuwsbrief POR/Onderweg
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 28 maart graag de kopij
inleveren uiterlijk woensdag 24 maart voor 18.00
uur.

