
    

NIEUWSBRIEF 
van de Protestantse Wijkgemeente 

Pelgrimskerk/Oase/Regenboog 
 

Zondag 11 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) 

 

Orde van dienst zondag 11 april  
Voorganger: Ds. Rein Algera  
Vanuit de Regenboog 
 
VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Welkom  
 

Aanvangslied: 'Dit is een morgen als ooit de eerste' 
 Lied 216: 1 en 2 (NLB) 
 

Stilte 
 

Groet en bemoediging 
 

Drempelgebed 
 

Lied: 'Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen' 
 Lied 216: 3 (NLB) 
 

Kyriëgebed 
 

Lied: 'Heer, die mij ziet zoals ik ben' 
 Psalm 139: 1 (NLB) 
 

'Zoals' 
 

zoals een goede moeder haar kind  
wiegt en koestert, voedt en warmt   
zo bent u voor mij 
 

zoals een goede vader zijn kind  
aanvoelt, aanspreekt en omarmt  
zo kent u, God, mij 
 

zoals de goede vrienden weten  
de woorden die jou dragen  
zo kent u, God, mij 
 

zoals je naaste mensen kennen  
de diepte van je vragen  
zo bent u voor mij 
 

Zoals u al het goede oorsprong  
hebt gegeven zal dat eens  
bij u herleven 

 
Lied: 'Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt' 
 Psalm 139: 14 (NLB) 
 

Opgang naar het gloria: naar Psalm 91: 15   
 

Als je mijn hulp vraagt, zal ik er voor je zijn. 
Als je in het nauw zit, zal ik je ruimte geven. 
Met nieuwe moed zal ik je uit je verlamming losmaken. 
Zo kun je verder op jouw weg.  
Met respect voor jezelf en waardering van anderen.  
 

Glorialied: 'Dit is de dag die de Heer 
 heeft gemaakt en gegeven' 
 Lied 632: 1 en 3 (NLB) 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed om de heilige Geest  
 

Aandacht voor de kinderen 
 

Bijbellezing: Johannes 20: 11 - 22 
 

Lied: 'Ik zeg het allen, dat hij leeft' 
 Lied 642: 1, 2 en 3 (NLB) 
 

Overweging 
 

Kort meditatief orgelspel 
 

Lied: 'De donkere weg die Hij betrad' 
 Lied 642: 5, 7 en 8 (NLB) 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Inzameling van de gaven  
 

Gebeden 
dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader 
 

Slotlied: 'Licht, ontloken aan het donker' 
 Lied 600: 1, 2, 3 en 5 (NLB) 
 

Zegen 
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Collectes 
De collectedoelen voor zondag 11 april 2021 

• 1ste collecte: Diaconie  

• 2de collecte: Wijkwerk 
 
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  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Terugblik 40D-tijd: voor een ander, voor elkaar 
In de 40dagentijd stond het 
thema: "Ik ben er voor jou" 
centraal aan de hand van 
de zeven werken van 
barmhartigheid. 
De Diaconie/ZWO, de 
voorgangers, de kinder-
nevendienst, het team 
liturgisch bloemschikken en 
het videoteam van de POR-
online diensten werkten 
samen. Dat leverde mooie 
resultaten op.  We noemen 
er enkele. De sprankelende 
woensdagspecials op POR-

online, waarin Sandra en Anja interessante gasten 
interviewden. Het vrijdagavond-verhaal op POR online 
van Petra sloot prachtig aan op het weekthema. Ook 
daar zagen we Rainbow de duif, net als in de 
kindernevendienst. Gemeenteleden deden mee met de 
Paasgroetenactie aan gevangenen: 50 gemeenteleden 
hebben 150 kaarten geschreven. Ongeveer 280 maal 
werd een soepmaaltijd uitgedeeld en driemaal werd 
onder de bezielende leiding van Jan Jonker digitaal 
soep gegeten. De Soepactie bracht € 1435,00 op voor 
arme boeren op Java. Geweldig! Mensen lieten zich 
inspireren door de vastenkaarten of met de 
spaardoosjes. Nog steeds kunt u uw gift of het 
gespaarde geld (uit spaardoosjes) overmaken op de 
rekening van de diaconie o.v.v. 40dagentijdactie.  De 
40dagentijd heeft ons geweldig in beweging gezet, Zo 
waren we er voor een ander en voor elkaar. Dank u wel!  
De totale opbrengst van alle 40dagenacties is tot nu toe 
€ 4220,00 
 

Collecte opbrengsten rond Pasen 
- Voor het Jongeren werk in Zuid-Afrika € 420,00 
- Voor het Wijkwerk € 255,00 

Virtuele koffie na de dienst 
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 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). 
 

Voor de kinderen en hun (groot)ouders 

"Wat zie je aan me?" 
 
Bijbelverhaal: Johannes 20: 19 en Johannes 20: 24 - 30 
Jezus verschijnt aan zijn leerlingen en wenst hun vrede. 
Tomas is er niet bij. Hij heeft Jezus niet gezien. Hij kan 
het niet geloven. 
Tot hij Jezus met eigen ogen ziet en Jezus zegt: 'Kijk 
maar goed naar mij. Voel mij maar aan'. Nu gelooft 
Tomas wat hij ziet en voelt: U bent mijn Heer en mijn 
God. 
 
Werkblad 
Met het werkblad mag je een bril maken om extra goed 
te kunnen kijken. 
Moet je eigenlijk alles kunnen zien of geloof je ook 
dingen die je niet kunt zien? 
 
Werkwijze: 
Plak het werkblad op stevig papier. 
Knip de bril uit, plak hem in elkaar en zet hem op. 
De wenkbrauwen en snor kun je met een klein stukje 
dubbelzijdig plakband op je gezicht plakken. 
 

Predikant in de POR 
Op Stille Zaterdag mocht ik voorganger zijn in 'De Oase' 
met een twintigtal kerkgangers. 
Wat een mooie ervaring! Ook dankzij een welluidend 
kwartet voorzangers en stijlvolle  orgelbegeleiding. 
Daarnaast is er een opname gemaakt om dit deel van 
de doorlopende eredienst in de Stille Week online te 
kunnen meebeleven.  
In de Joodse traditie klinken aan het eind van het 
Seidermaal, ter gedachtenis aan de uittocht uit Egypte, 
de woorden: 'Volgend jaar in Jeruzalem'. 

https://meetme.bit.nl/PORsamenOnlineVoorjaar2021
mailto:loesvdsluis@hotmail.com
mailto:jhblankespoor@casema.nl
mailto:jkjonker@gmail.com
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Ik kies nu voor de variant: "Volgend jaar de 'Drie dagen 
van Pasen' en Pasen in een volle kerk". 
Laten we elkaar vasthouden op onze tocht door de 
woestijn van online vieringen en (on)geduldig afwachten 
tot de besmettingscijfers aanleiding geven tot 
versoepelingen. 
Met opgewekte groet! 

Ds. Marjan Zebregs  
 

Klaverviermaaltijd vanuit de Oase 
 
We hielden voor de corona-tijd 
maandelijks Klaverviermaaltijden 
in de Oase en organiseerden dat 
met de Genesarethkerk. Als de 
corona dreiging voorbij is, gaan 
we dat weer doen en weer samen 
eten.  Nu willen we wekelijks 

maatlijden uitdelen; ook met de Genesarethkerk: Iedere 
dinsdag van 16:30 tot 17:30 uur kunt u bij de Oase een 
tasje met een maaltijd afhalen. Geeft u zich daarvoor op 
voor maandagavond 20:00 uur op via: 
zwovandepor@gmail.com of via 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 
heerlijke rijst en/of pasta! 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. De netto opbrengst 
van afgelopen dinsdag was € 90,00  
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 31 12  

(Werkgroep ZWO) 
 

Gemeentebijeenkomsten -                 
Beleidsplan POR 2021-2025  
 

Toekomst Pelgrimskerk & Oase & Regenboog  
De wijkkerkenraad nodigt u van harte uit om te komen 
spreken over het beleidsplan 2021-2025 voor de POR. 
Dit plan is in concept klaar en een eerste keer op 22 
maart jl. besproken in de wijkkerkenraad. Het plan is te 
downloaden via de nieuwe POR-website: 
https://www.pgzoetermeer.nl/por/index.php 
Daar is eveneens een notitie te downladen over de 
toekomst van de kerkgebouwen die in gebruik zijn bij de 
POR-wijkgemeente. 
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. 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 gehouden worden 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 
 

U kunt zich hiervoor aanmelden via de website. 
Vooralsnog zijn 4 bijeenkomsten gepland.  Ook kunt u 
uw vragen en opmerkingen schriftelijk indienen bij de 
scriba: Frits von Meijenfeldt, Tintlaan 85, 2719 AM 
Zoetermeer, scribavandepor@gmail.com   
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 aanmelden voor één van de bijeenkomsten 
via reserveringenpor@gmail.com of telefonisch bij 
Willem van Lonkhuyzen, tel.: 06 - 20 97 81 86 
Namens de wijkkerkenraad, 

Frits von Meijenfeldt (scriba) 
 
 

Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de 
Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en blijk 
van meeleven naar Dirk Ras We zijn blij en dankbaar dat 
Dirk weer thuis mocht komen vanuit het ziekenhuis. Een 
voorspoedig herstel en God's Zegen toegewenst. 

CvdT 
 

In Memoriam 
Hermanus Gijsbertus (Herman) van Dijk  
Op 96 jarige leeftijd is op dinsdag 30 maart 2021 
Hermanus Gijsbertus van Dijk overleden in WZH 
'Leilinde' in Den Haag-Leidschenveen. Sinds 23 februari 
jl. woonde hij hier samen met zijn vrouw Ank na hun 
verhuizing uit Zoetermeer.  
Ank van Dijk-Wolff, hun beide kinderen Karin en Rune 
en Karins echtgenoot Ignas en hun zoon Vincent; 
karakteriseren hun man, vader en opa op de kaart als: 
'Een harde werker, een ijverige en ambitieuze man en 
een aandachtige lieve opa'. Boven de kaart staat het 
eerste vers van psalm 23B: 'De Heer is mijn Herder'. 
We bidden mevrouw Van Dijk en een ieder, die Herman 
van Dijk zal missen, Gods liefdevolle en troostende 
nabijheid toe. De familie waardeert het als u uw 
herinnering aan Herman met hen wil delen. Via de email 
deel ik graag het correspondentieadres.  
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Geloofsgemeenschap De Oase 
 

Bloemengroet 
De bloemen namens de Oase geloofsgemeenschap 
gaan met een hartelijke groet en dank naar dhr. Arie 
Vooijs, voor het coördineren van de online vieringen. 
 

Meeleven 
Van diverse kanten ben ik er op gewezen dat ik het 
verkeerde adres van Coby Velzen in het vorig 
Weekbericht had opgenomen. Het was voor mij weer 
eens een bewijs hoe moeilijk het is om goed te luisteren 
en niet te snel te denken: 'Ik weet het wel'. Dank voor 
iedereen, die mij er op gewezen heeft. 
Ik heb gemerkt dat mensen mij al weten te vinden met 
een vraag voor een bezoek en daar ben ik blij om. Met 
het aantal huisbezoeken op één dag ben ik voorzichtig, 
maar met andere vormen van pastoraat wil ik 
enthousiast zijn. 

Ds. Marjan Zebregs 
 

Verjaardagen 80+ 
Zondag 11 april is Mevr. M.H. Ferrier jarig. Zij wordt 94 
jaar.  
Dinsdag 13 april wordt Mevr. M.X. Winailan-Anderson 
94 jaar.  
Donderdag 15 april wordt Mevr. I. van Eekelen- 
Kleinendorst 82 jaar.  
We wensen hen een gezegende dag toe en wensen dat 
er mensen om hen heen zijn die zorg en aandacht voor 
hen hebben. 
 

Bericht van overlijden 
Via gemeenteleden kregen wij bericht en de rouwkaart 
van het overlijden van ons voormalig gemeentelid dhr. 
Jan van der Slik. Hij overleed op 29 maart 2021 en is 87 
jaar geworden. Sinds februari 2006 was hij weduwnaar 
van mevr. Jos van der Slik-Heemskerk. Op de kaart 
staat: In uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, u 
verlost mij (Psalm 31: 6). Jan en Jos van der Slik zijn bij 
veel gemeenteleden bekend vanwege het vele werk dat 
zij in en voor onze wijkgemeente De Oase hebben ge-
daan. De afscheidsdienst is in besloten kring gehouden 
op dinsdag 6 april. Het correspondentieadres is: dhr. 
Bram van der Slik 
Wij wensen de fam. van der Slik en allen die Jan zullen 
missen de troostende nabijheid van God en mensen. 
 

Jan Jonker, ledenadministrateur 

Geloofsgemeenschap De Regenboog 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet en bemoediging van de 
gemeente naar mw.  Coby Schoonveld, De Rozentuin, 
Naomigang 1, kamer 16.  
 

Meeleven 
Helaas gaat  het met Astrid Brouwer niet zo goed. 
Ze is weer opgenomen in het LUMC voor verdere 
onderzoeken. We wensen haar sterkte en bidden om 
Kracht en genezing. 
 

Verjaardagen 80+ 
Dhr. C. Jongejan wordt op 13 april 80 jaar. 
 
Mevr. M.C. Luitjes-van Kleef wordt op 14 april 85 jaar. 
 
Mevr. J. Zegwaard wordt op 16 april 82 jaar.  
 
 
Allen 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 18 april graag de kopij 
inleveren uiterlijk woensdag 14 april voor 18.00 uur 
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