
    

NIEUWSBRIEF 
van de Protestantse Wijkgemeente 

Pelgrimskerk/Oase/Regenboog 
 

Zondag 2 mei 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) 

 

Bij de viering 
Op deze 5de zondag na Pasen wordt het lied wat extra 
benadrukt. Deze zondag heet namelijk "Cantate" of in 
het Nederlands "Zingt".  Hoewel we dat zingen vooral 
thuis mogen doen leggen we in de viering toch ook  wat 
meer nadruk op het lied. Het gedeelte uit het evangelie 
volgens Johannes gaat over de diepe vreugde 
waar  Jezus over spreekt tegen zijn leerlingen. Vreugde 
en blijdschap die ze zullen ervaren na verdriet en 
benauwdheid.  Dit thema past ook mooi in deze week 
waar we zowel de dodenherdenking een plaats geven 
als de bevrijding vieren. 

Wil Bettenhaussen-Baak 
 

Orde van dienst van zondag 2 mei 
Vanuit: De Regenboog 
Voorganger: Mevrouw Wil Bettenhaussen-Baak 

 

VOORBEREIDING 

− Orgelspel 

− Welkom door ouderling 

− Inleiding  

− Aanvangslied: Lied 215:  1, 2 en 3 
'Ontwaak, o mens, de dag breekt aan'  

− Stilte  

− Groet en bemoediging 

− Vervolg aanvangslied: Lied 215: 7  
 'Maak in uw liefde ons, Heer, bereid' 

− Kyriëgebed met gezongen: 'Heer, ontferm U' 

− Gorialied: Psalm 98: 1 en 3 
'Zing een nieuw lied voor God de Here'  
 

DIENST VAN HET WOORD 

− Gebed om de heilige Geest  

− Schriftlezing: O.T. lezing: Jesaja 41: 17 - 20 

− Lied: ELB 47: 1 'De dorre vlakte der woestijnen' 

− Schriftlezing: N.T. lezing: Johannes 16: 17 - 24 

− Lied 910: 1 en 2 'Soms groet een licht van vreugde' 

− Overdenking 

− Meditatieve muziek 

− Lied 871: 1, 2, 3 en 4 'Jezus zal heersen waar de zon' 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

− Inzameling van de gaven 

− Gebeden 
Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader 

− Gesproken lied: 'Gras in de lentewind' 

− Zegen met gezongen amen  

− Slotlied: 425 'Vervuld van uw Zegen'  
 

Collectes 
De collectedoelen voor zondag 2 mei zijn:  
- 1ste collecte: Plaatselijke Diaconie 
- 2de collecte: Jong Protestant. Kerk als thuisplek  

voor jongeren. (zie toelichting pag. 2) 
 
Bent u al gewend om met de Givt app op uw smartphone 
te geven, dan kan dat nu ook. De QR code staat 
hieronder. Uiteraard kunt u uw bijdragen ook geven via 
een overschrijving: 
 
Let op! Voor de collecten wordt tegenwoordig alleen nog 
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  
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Bij de 2de Collecte voor Jong Protestant  

- KERK ALS THUISPLEK VOOR JONGEREN - 
Kinderen en jongeren 
hebben een plek in de 
kerk! Onderzoek en 
ervaring laten zien 
dat kerken die dit 
serieus nemen, aan-
trekkingskracht heb-
ben op jongeren en 
jonge gezinnen. Of dit 
nu in een traditionele 
of in een vernieuwen-
de omgeving is. Jong 
Protestant, de jeugd-
werkorganisatie van 
de Protestantse Kerk, 
ontwikkelt materialen 
waarmee jeugd-
werkers  en andere 
vrijwilligers de kerk tot 

een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, 
geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en 
talenten impact hebben. Steun het jeugdwerk van de 
Protestantse Kerk.  Zie voor meer informatie: 
kerkinactie.nl/collecte en jongprotestant.nl/thuisplek   
 

Voor de kinderen en hun (groot)ouders 
BIJBELVERHAAL: DEUTERONOMIUM 4: 32 - 40 
Mozes vertelt aan zijn volk dat ze zich altijd aan Gods 
geboden moeten houden. Daarbij doet hij een beroep op 
de geschiedenis die God en zijn volk samen hebben; 
wat zij samen meegemaakt hebben, is nog nooit ergens 
anders gebeurd. Daarom horen God en zijn volk voor 
altijd bij elkaar. 
 
Kleurplaat 
Op deze kleurplaat staan Best Friends Forever. Je ziet 
ze op de rug. Wie is jouw beste vriend(in)? Kleur de plaat 
maar mooi in. 
 
Werkblad 
Het lied dat past bij deze lezing zingt:  

'God gaat met je mee. Hij wijst je de weg. Daarom ben 
je nooit alleen, kom je altijd goed terecht'. '… bij 
angsten en gevaar... wanneer het moeilijk werd…', 
brengt hij 'je veilig thuis'.  

Op het werkblad zie je een weg vol richtingaanwijzers. 
Leg de richtingaanwijzers per regel op de goede plaats 
in het systeem. Als het af is, lees je een zin. 
 

Virtuele koffie na de dienst via Jitsi 
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 uur 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). 
 

Elke dinsdag Klavervier-maaltijd 
De werkgroep Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) biedt wekelijks 
vanuit de Oase een maaltijd aan, telkens een ander 
menu. Het eten wordt op de dag zelf, 's morgens, door 
onze koks bereid, is geserveerd op/in  disposable 
servies en wordt in een tasje meegeven. Het moet thuis 
opgewarmd.  We werken corona-proof. De maaltijden 
kunnen iedere dinsdag tussen 16:30 en 17:30 uur 
worden opgehaald bij de Oase. U betaalt wat u wil. Wij 
sparen voor  
-vluchtelingen aan de buitengrenzen van Europa- en 
rekenen op een bijdrage van tenminste € 2,50  per 
persoon. U geeft zich voor de maaltijd op via 
zwovandepor@gmail.com of via tel.: 06 - 49 85 45 26 
(Ria van Dam). Nu doen diverse gemeenteleden in 
Meerzicht enthousiast mee. We kunnen meer mensen 
bedienen en nodigen ook gemeenteleden uit andere 
wijken hartelijk uit om ook mee te doen. Als u niet bij de 
Oase langs kunt komen om de maaltijd af te halen, 
zoeken wij een oplossing om die te bezorgen. We zien 
uit naar uw deelname.                          (Werkgroep ZWO) 
 

Bericht van pastor Sjon Donkers 
 
Lieve mensen, 
De afgelopen tijd kregen we geen goede berichten van 
artsen. Waar de ene kanker al 25 jaar onder controle is, 
stak een tijdje geleden een andere zijn kop op, die voor 
veel narigheid zorgt. We gaan er vanuit dat de 
behandelingen hun werk gaan doen en zo voor een 
nieuw perspectief zorgen. 
Mooie, inspirerende liedjes hebben mij altijd geholpen. 
Deze dagen klinkt bijvoorbeeld het lied 'De vonk' van De 
Dijk vaak door mijn hoofd. Het refrein is prachtig en je 
zou het zomaar als een Pinksterlied kunnen zien: 
 

Het vuur moet blijven branden, 
en de hoop mag niet vergaan, 
en de geest moet kunnen waaien, 
want de vonk kan overslaan. 

 
Ondertussen zijn we iedere keer weer blij en verrast met 
alle mogelijke manieren van aandacht. Dank daarvoor! 
Een hartelijke groet! 

Pastor Sjon Donkers 
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Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de 
Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en blijk 
van meeleven naar ons gemeentelid Niels Maas 
Niels heeft een ongeluk met de fiets gehad en is 
opgenomen geweest in het LLZiekenhuis. Na een 
geslaagde operatie is hij nu weer thuis voor verdere 
revalidatie. Wij wensen hem een goed en voorspoedig 
herstel toe. 

CvdT 
 

Meeleven 
We leven mee met Niels Maas. Het zat Niels niet echt 
mee: afgelopen vrijdag mocht hij na 4 dagen bedrust te 
hebben gehad eindelijk gaan mobiliseren met de 
fysiotherapeut, ware het niet dat op zijn kamer iemand 
besmet was met corona en hij dus in quarantaine moest. 
De oefening om hem te leren in hoeverre hij zijn been 
mag belasten moet dus nog volgen. Gelukkig is Niels nu 
thuis en kaartjes zijn nog steeds van harte welkom op  
 
 
Van Lies Kooij hoorden we dat ze is opgenomen in 't 
Lange Land Ziekenhuis, op de afdeling Neurologie, 
kamer 214. We wensen mevrouw Kooij een spoedig 
herstel toe en gedenken haar in onze gebeden. Kaartjes 
zijn van harte welkom 
 
 
Aan u allen - of u nu deze dagen vreugdevol geniet van 
de lente, of dat u wacht op een uitslag van een operatie, 
herstellende bent of revalideert - wensen we Gods 
kracht en zegen toe! Wilt u graag dat ik u bezoek, bel of 
mail mij. En we maken dan een afspraak! 
Hartelijke groet, 

Sandra Hermanus-Schröder 
 

Bedankt 
Beste mensen. Van harte wil ik iedereen bedanken voor 
de vele felicitatiekaarten die ik mocht ontvangen voor 
mijn verjaardag. Het was een hele mooie verrassing. 
Ada Hoogendam 
 
Bedankt lieve mensen voor alle kaarten en telefoontjes 
en de bloemen die ik de afgelopen week ontving. Het 
gaat gelukkig  heel goed met de genezing van mijn 
nieuwe knie.  
De hartelijke groeten van Marianne Klaucke. 
 

Verjaardagen 70+   
 
Op 2 mei is mevr. G. Rademaker-de Graaf jarig 
 
Op 5 mei is mevr. H. Roos-Letterman jarig 
 

Geloofsgemeenschap De Oase 
 

Bloemengroet 
De bloemen namens de Oase geloofsgemeenschap 
gaan deze week met een hartelijke groet en felicitatie 
naar mevr. M. Winailan 
Op 13 april jl. bereikte zij de hoge leeftijd van 94 jaar. 

Verjaardagen 80+  
Deze week hopen hun verjaardag 80+  te vieren: 
Vandaag, zondag 2 mei, is mevrouw P.A. 
Uitdenbogaard-Kramer jarig. Zij wordt 88 jaar. 
 
Ook vandaag, 2 mei, is mevrouw P.W.M.H. Brandt-Kooi 
jarig. Zij wordt 80 jaar. 
Op dinsdag 4 mei, is mevrouw T. Kraaijeveld-de Jong 
jarig. Zij wordt 93 jaar. 
 
We wensen hen een gezegende dag toe en wensen dat 
er mensen om hen heen zijn die zorg en aandacht voor 
hen hebben. 

 

Geloofsgemeenschap De Regenboog 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mw. 
Margriet Strijen 
Wij feliciteren haar van harte met het "lintje" wat ze van 
de week heeft ontvangen voor haar vele 
vrijwilligerswerk.  
 

Verjaardagen 80+ 
Mevr. M. van Gaalen-Boekestijn wordt op 6 mei 86 jaar.  

 

Dhr. J.R. Dochez Kok wordt op 7 mei 89 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 9 mei graag de kopij inleveren 
uiterlijk woensdag 5 mei  voor 18.00 uur 
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