NIEUWSBRIEF
van de Protestantse Wijkgemeente
Pelgrimskerk/Oase/Regenboog
Zondag 4 april 2021

Pastores:
Sandra Hermanus-Schröder, wijkpastor
Telefoon: 079 - 888 0234
Mobiel: 06 - 21 52 58 68
scbhermanus@gmail.com
Beschikbaar op:
dinsdag en donderdag

Sjon Donkers (wijk 19)
Telefoon: 079 - 361 9032
Mobiel: 06 - 20 39 60 23
sjondonkers@gmail.com
Beschikbaar op:
maandag, dinsdag en donderdag

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
DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN, HALLELUJA!
Na dagen vol lijden en duisternis is de Paasmorgen
aangebroken. De jubeltoon mag klinken, de klokken
luiden! Christus is verrezen, want de dood kon Hem niet
houden. Zo komen we samen, als een kring van
mensen, hier verbonden, handen reikend naar elkaar.
Opgerichte nieuwe mensen, reisgenoten voor elkaar. Wij
- als gemeenteleden en geloofsgenoten van de POR willen als een krachtig getuigenis van dit Evangelie voor
onze stad zijn. Dat het Licht van Christus ons in ons
verlangen blijvend begeleidt en ook ons doet opstaan als
wederomgeboren mensen!

Orde van dienst (Pelgrimskerk en Regenboog)

Gem. 'Lof aan Jezus, licht van Pasen, amen, amen'
(3x in canon)
Vg. En we prijzen de opgestane Heer met U zij de
glorie
Paaslied: 'U zij de glorie' Lied 634: 1 en 2
Stilte
Groet en bemoediging
(v:) Genade zij u en vrede van God de 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.

Orgelspel
Welkom
Het oog op God
Paastekst 'De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja'
afgewisseld met refrein Hemelhoog, lied 170

Drempelgebed

Vg.

Zingen: 'Heer, die mij ziet zoals ik ben'
Psalm 139: 1, 7 en 8
Het oog op het Woord
Gebed

Bij het graf aangekomen, zagen ze dat de steen
voor het graf was weggerold. (Lucas)
Gem. 'De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja'
Refrein Hemelhoog, lied 170
Vg. En toen ze het graf ingingen, vonden ze het
lichaam van de Heer Jezus niet.
Gem. 'De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja'
Vg. Plotseling stonden er twee mannen, die zeiden:
"Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij
is niet hier, hij is uit de dood opgewekt"
Gem. 'De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja'
Lof van het licht
Vg. Het licht van Christus heeft de duisternis
verdreven
Gem. 'Lof aan Jezus, licht van Pasen, amen, amen'
(Melodie Lied 135 bundel Geroepen om te zingen)
Vg. De nacht van de dood is voorbijgegaan,
de dag van het leven is aangebroken
Gem. 'Lof aan Jezus, licht van Pasen, amen, amen'
Vg. Het licht van Christus heeft de dood overwonnen.
(canon aangeven!!)

Vervolg aanvangslied: 'De Heer is waarlijk opgestaan'
Hemelhoog, lied 170: 1, 2, 6 en 7
Gebed

Lezing
• N.T. Kolossenzen 3: 1 - 11 (Pelgrimskerk)
• N.T. Kolossenzen 3: 1 - 17 (Regenboog)
Zingen: 'Uit het donker hier gekomen'
tekst: Sjon Donkers
melodie: 'In de veelheid van geluiden'
(NLB, lied 283 / Tussentijds, lied 5)
Uit het donker hier gekomen
Samen rond de bron van Licht
Zingen wij in vast Verlangen
Van een reikend Vergezicht
In de tuin die bloeit op Pasen
Zien wij bloemen opengaan
Kleuren wenken ons ten leven
Stem die roept om op te staan

Licht breekt door, het duister wankelt
Wenkend groet een nieuwe dag
Wekt ons op tot nieuwe mensen
Godd'lijk Licht – een gulle lach
Zingend krijgen wij weer Adem
Geestkracht stroomt door ons bestaan
Leven is ons hier gegeven
Ongedacht toch opgestaan
Kring van mensen hier verbonden
Handen reikend naar elkaar
Opgerichte nieuwe mensen
Reisgenoten voor elkaar

Zie verder de site www.kerkinactie.nl/40dagentijd Op
het filmpje via https://vimeo.com/497998967 wordt een
goed beeld gegeven van het werk onder deze jongeren.
Let op! Voor beide collecten wordt 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

Lezing N.T. Marcus 16: 1 - 8
Zingen: 'De steppe zal bloeien' Lied 608: 1, 2 en 3
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: 'Nu triomfeert de Zoon van God' Lied 622: 1 en 3
Het oog op de wereld
Gebeden
Collecte
Slotlied: 'Sta op! - Een morgen ongedacht'
Lied 630: 1 en 4
Wegzending en zegen

Collectes
De collectedoelen voor zondag 4 april 2021
 1ste collecte: Toekomst voor kansarme kinderen in
Zuid- Afrika.
 2de collecte: Wijkwerk
ste

1 Collecte: Stille Zaterdag en Pasen
Een toekomst voor kansarme kinderen
in Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in
Pretoria
hebben
geen
toekomstperspectief.
Zij
groeien op in gebroken
gezinnen in gewelddadige
wijken. De helft van hen
maakt
de
middelbare
school niet af en 40% van
de jongeren tussen 15 en
34 jaar is werkloos. De
toekomst is voor hen vaak
uitzichtloos. Samen met
christelijke partners helpt
Kerk in Actie een aantal
van deze jongeren de cirkel
van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. Ze
krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden
gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze
bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s.
Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit
hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe
mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de
collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren
huiswerkbegeleiding. Doet u mee? Geef digitaal aan de
collecte, zoals deze in deze nieuwsbrief is aangegeven.

Collecte opbrengst
De opbrengst van 1ste collecte van vorige week, voor de
Diaconie is vooralsnog € 170,00. De 2de collecte voor
Jong Protestant – de Paaschallenge – bracht € 207,00
op. De opbrengst van de Soepactie was afgelopen week
€ 179,00 en over de hele periode € 1374,00
De deelnemers en gevers hartelijk bedankt.

40-Dagentijdcampagne
Met Pasen komt een eind aan de 40-dagentijdcampagne. Het thema "Ik ben er voor jou" is prachtig
uitgewerkt in de vieringen en de kindernevendiensten op
zondag, de Woensdag Special en het Vrijdagavondverhaal op POR-online en de doordeweekse acties en
thuis-activiteiten.
Wat een geweldige samenwerking en heerlijke
deelname van gemeenteleden. In de volgende
Nieuwsbrief volgt een verslagje.

Elke dinsdag Klaverviermaaltijd ophalen bij Oase
In de 40-dagentijd was de
"Soepactie" een mooie activiteit
van ontmoeten en een praatje
maken. En ook van aandacht
schenken aan elkaar en de soep
bezorgen bij wie die niet kon
komen halen. We genoten ervan
en voelden ons met elkaar
verbonden. Vanwege dit succes willen we in dezelfde
vorm doorgaan met "gewone" maaltijden. Voor corona
hielden we al maandelijks Klavervier-maaltijden in de
Oase, organiseerden dat met de leden van de
Genesarethkerk en aten samen. Als de corona dreiging
voorbij is, pakken we die draad weer op. Nu gaan we het
eerst op een andere manier doen, ook weer met de
Genesarethkerk:
Vanaf komende dinsdag 6 april staan we iedere
dinsdag van 16:30 tot 17:30 uur bij de Oase en kunt u
een tasje met een maaltijd afhalen.

Geef u zich daarvoor op voor maandagavond 20:00 uur
op via: zwovandepor@gmail.com of bij of bij Ria van
Dam, tel.: 06 - 49 85 45 26
Bezorgen is mogelijk, dit wel even aangeven als u zich
opgeeft. Komende dinsdag is er een voortreffelijke
stamppot-maaltijd! De maaltijden worden vooraf
uitgeschept in disposable bekers/bakjes. Er is géén
toetje bij.
We vragen een bijdrage van tenminste € 2,50 per
persoon. Met de opbrengst sparen we weer voor mooie
doelen. Daarover later meer.
Vind je het leuk om te koken, doe gewoon lekker mee.
Vrijwilligers zijn welkom! Gewoon 1 maal per maand
bijvoorbeeld of om eens een specialiteit van je zelf te
koken of te bakken.
Meer info bij Grietje Cusell, tel. 079 - 342 3112
(Werkgroep ZWO)

Voor de kinderen en hun (groot)ouders
"Een nieuwe start"
Bijbelverhaal: Johannes 20: 1 - 18
Maria loopt de graftuin in en ziet dat de steen is
weggerold van de plaats waar Jezus is begraven. Petrus
en Johannes zien het daarna ook, ze hollen terug naar
Jeruzalem en vertellen dat Jezus is opgestaan. In de tuin
herkent en ontmoet Maria de opgestane Heer.

Die wens mag voor Paasmorgen voldoende zijn! Dus
geen virtueel koffiedrinken, ook omdat er deze morgen
twee fysieke vieringen zijn.
Op zondag 11 april hopen we het wel weer te doen.

Avondmuziek Koningspsalm 21
De derde Avondmuziek in de voorjaarsserie vindt plaats
op zondagavond 11 april om 18.30 uur vanuit de Oude
Kerk. Na Psalm 23 en Psalm 22 staat dit keer
Koningspsalm 21 centraal.
Medewerking is er van liturg ds. Kees Wesdorp,
trompettist Maurice van Dijk uit Kampen, cantor-organist
Ronald de Jong en leden van het Oude Kerk Ensemble.
De dienst is online mee te beleven als beelduitzending
op oudekerkgemeente.nl en te beluisteren via
www.kerkomroep.nl
De liturgie met lezingen, liederen en instrumentale
intermezzi staat vanaf de zaterdag voorafgaand als pdf
op de website van de Oude Kerk.
Jaap van der Giessen
werkgroep Muzikale avonddiensten

Beleidsplan POR 2021-2025
Gemeente-bijeenkomsten

Werkblad 1
Pasen is zo’n groot feest, dat vier je niet stilletjes alleen.
Feestvreugde deel je. Met het werkblad kun je een
Paaskaart Maken die je aan iemand kunt geven. De tuin
bloeit, de vlaggen gaan uit voor dit onvoorstelbare
geheimenis. Plak de plaat eerst op stevig papier. Volg de
aanwijzingen op het werkblad. Maak met touw of lint een
vlaggenlijn. Schrijf achter op je naam, met misschien
zelfs een wens?
Werkblad 2
Toen Maria naar het graf ging, zal zij zich veel momenten
herinnerd hebben uit die laatste weken van het leven van
Jezus: de intocht, het delen van brood en wijn en daarna
die hele week vol verwarring, verraad en wanhoop. Maar
nu is de grafsteen weggerold, het graf is leeg en de Heer
is waarlijk opgestaan. Een nieuwe tijd begint. In het
kerkraam zien we elementen van die laatste weken.
Herken je ze? Je mag het raam kleuren tijdens het
spelen van een spel, alleenof samen met je broertje of
zusje. Ieder kind heeft 1 werkblad nodig. Rol beurtelings
met 1 of 2 dobbelstenen. Maak een som van de getallen
op de dobbelstenen. Je mag kiezen of je wilt optellen,
aftrekken, vermenigvuldigen of delen. Wat is de uitkomst
van je som? Zoek dat cijfer op in het kerkraam en kleur
je vakje. Wijst de uitkomst van jouw som niet meer naar
een ongekleurd vakje? Dan gaat je beurt voorbij. In het
raam zijn ook twee lege vakjes.Wat teken jij daar zelf ?
Want het verhaal gaat verder. Pasen geeft ons elke dag
een nieuwe start.

Virtuele koffie na de dienst
Virtueel koffiedrinken NIET op Eerste Paasdag.
Bij de laatste 40dagentijd soep uit de Oase, afgelopen
dinsdag, kregen wij ook deze wens: De Heer is waarlijk
opgestaan. Gezegende Paasdagen.

Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen
het is al begonnen, merk je het niet?
Lied 809 Liedboek Zingen en bidden in kerk en thuis
De wijkkerkenraad nodigt u uit om te komen spreken
over het beleidsplan 2021-2025 voor de POR. Dit plan is
in concept klaar en een eerste keer besproken in de
wijkkerkenraad. Zoals u al in de eerdere presentatie van
Bram Schriever heeft kunnen horen, wordt in het
beleidsplan gekozen voor 1 wijkgemeente, met 1
herkenbare kerkdienst op de zondag, naast ruimte voor
alternatieve vieringen op andere tijden. Dit heeft ook
consequenties voor de gebouwen. Ook daar willen we
met u over van gedachten wisselen.
De gemeenteberaden zullen worden gehouden op:
• 15 april om 19.00 uur in de Regenboog
• 18 april om 11.30 uur (na de eredienst) in het Centrum
• 20 april om 14.30 uur in de Oase
• 22 april om 19.00 uur in het Centrum
Vooralsnog zijn er 4 bijeenkomsten gepland. Vanwege
de coronaregels zullen per bijeenkomst maximaal 30
personen aanwezig kunnen zijn. Mocht er behoefte
bestaan aan meer dan 4 bijeenkomsten dan worden er
meer georganiseerd.

U kunt zich voor één van de bijeenkomsten aanmelden
via de POR-website (zie onder) of via reserveringenpor
@gmail.com of telefoonnr. 06 - 20 97 81 86.
Het plan is te downloaden via de nieuwe POR-website:
https://pgzoetermeer.nl/por/kerkenraad.php
Hetzelfde geldt voor een notitie van de kerkrentmeesters
over de POR-gebouwen.
Het beleidsplan en de notitie worden eveneens digitaal
toegestuurd aan alle abonnees van de Nieuwsbrief van
de POR.
U kunt het plan en de notitie ook digitaal of op papier
opvragen bij de scriba: scribavandepor@gmail.com
Geprinte exemplaren zullen in de kerkgebouwen
beschikbaar zijn.
Vragen en opmerkingen kunt u schriftelijk indienen bij de
scriba: Frits von Meijenfeldt
scribavandepor@gmail.com
Namens de wijkkerkenraad, Frits von Meijenfeldt (scriba)
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 11 april graag de kopij
inleveren uiterlijk woensdag 7 april voor 18.00 uur

Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk
Op 30 maart 2021 is de heer Hermanus Gijsbertus
(Herman) van Dijk overleden. De heer Van Dijk zag het
levenslicht op 1 januari 1925. Het afscheid zal zijn op
donderdag 8 april om 14.00 uur in de Meerbloemhof in
Zoetermeer. Ik zal daar de voorganger zijn. informatie
volgt over hoe u dit afscheid kunt meebeleven.
We bidden om Gods troostende nabijheid voor zijn
vrouw Ank van Dijk-Wolff en voor hun beide kinderen en
andere naasten.
We bidden voor iedereen, die Herman van Dijk zal
missen, bijvoorbeeld omdat u hem al zo lang kent uit de
Pelgrimskerk.
Ds. Marjan Zebregs
DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!
Met deze schitterende geloofsbelijdenis wil ik u en jullie
allen groeten! Eerst het lijden van Christus, het
verbreken van de ban van de macht van de dood en dan
de jubeltoon, het juichende bazuingeschal, de klokken
die luiden! In ons hart hoop ik met u allen mee te zingen:
U ZIJ DE GLORIE, OPGESTANE HEER, U ZIJ DE
VICTORIE, NU EN IMMERMEER!
Meeleven
Heel erg blij en dankbaar zijn we dat Dirk Ras vorige
week weer thuis is gekomen! In het ziekenhuis hebben
we samen God gedankt. En we hebben Hem gebeden
voor verder herstel. Kaarten ter bemoediging zijn
natuurlijk nog steeds van harte welkom

Ook heel erg blij en dankbaar zijn we dat de
heupoperatie van Marijke Vis goed verlopen is. Marijke
en Sietse doen vaak zoveel voor de Pelgrimskerkmensen. Daar zijn we hen heel erkentelijk voor. Nu is het
ook fijn als zij op hun beurt veel kaarten mogen
ontvangen
We blijven in gebeden en goede gedachten verbonden
met u en jou - als gemeentelid en geloofsgenoot - die te
maken hebben met ziekte of rouw. Weet dat er kaarsjes
voor u en jou gebrand worden en dat Gods genade en
Kracht over jullie wordt uitgesproken, in de Naam van
Jezus’, de Levende Heer!
Gezegende 3 dagen van Pasen en Paasmorgen
gewenst,
Sandra Hermanus-Schröder
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 naar
(scbhermanus@gmail.com) Ik ben er voor u!
Bloemengroet
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en blijk van meeleven
en waardering naar zr. C.G. van Wingerden-Nomes
CvdT
Jarigen 70+ 4 april. - 10 april 2021
Op 6 april is Mevr. K.H. Kaandorp-Varkevisser jarig
Op 7 april is Mevr. M.J. Hagoort-v.d. Spek jarig
Op 8 april is Mevr. J. Goutier-v.d. Wiel jarig
Op 10 april is Dhr. D. Pronk jarig
Van harte gefeliciteerd

Geloofsgemeenschap De Oase
Bloemengroet
Namens de Oase geloofsgemeenschap gaan de
bloemen deze week naar dhr. K. Baartse
als een teken van meeleven na het overlijden van zijn
vrouw Jenny.
Verjaardagen 80+
Deze week hopen:
Op maandag 5 april mevr. C.L.I. de Jonge (80 jaar)
Op woensdag 7 april mevr. J.G. Laarman (87 jaar)

hun verjaardag 80+ te vieren. We wensen hen een
gezegende dag toe en hopen dat er goed mensen om
hen heen zijn die zorg en andacht voor hen hebben.

Geloofsgemeenschap De Regenboog
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet en bemoediging van de
gemeente naar Mevr. Trijnie v.d. Vlies
We wensen haar Gods Geestkracht toe nu ze zonder
haar man Arie haar leven vorm moet gaan geven.
Jarigen 80+
Mevr. W. Maat-van Bree wordt op 6 april 89 jaar
Dhr. Henk van Zuilekom wordt op 7 april 80 jaar
Mevr. E. Mamoribo wordt op 7 april 81 jaar
Mevr. M.G. van Ee wordt op 8 april 83 jaar
Mevr. J. Korving-Jol wordt op 9 april 80 jaar
Allen van harte gefeliciteerd!
Bericht van Sjon Donkers
Lieve mensen,
Begin maart schreef ik dat ik weer rustig aan de slag zou
gaan. Maar medische pech stapelde zich op, waardoor
ik rustiger aan moet doen dan ik zou willen. Zo
benadrukte de 40-dagentijd ongewild wat ik al wist: dat
het leven niet maakbaar is of te koop is, maar wél het
kostbaarste wat er is.
We gaan er nu vanuit dat het Licht van Pasen ons mag
opwarmen en opnieuw tot bloei mag brengen, zodat wij
elkaar snel weer mogen ontmoeten.
Pasen 2021
de dagen worden langer
zonlicht roept de bloemen
tot ontluiken
in de mooiste kleuren
het licht krijgt ruimte
waar donkere schaduwen
verdwijnen
en nieuw leven ontluikt
in de tuin gehoord
mijn naam
een Stem
van Hoop en Verlangen
de dagen worden lichter
warmte streelt alles wat ademt
het Licht rekt zich uit
en opent zich naar de Vreugde
die haar vleugels uitspreidt
en mensen doet opstaan
opnieuw
in de tuin gezien
opbloeiende mensen
elkaar tot kleur
en samenklank

U en jullie hele Goede Paasdagen toegewenst,
pastor Sjon Donkers

