
    

NIEUWSBRIEF 
van de Protestantse Wijkgemeente 

Pelgrimskerk/Oase/Regenboog 
 

Zondag 9 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 
In de dienst van 9 mei gaat het om gekend te worden bij 
onze naam en niet om een nummer te zijn. 
We zien het belang van een naam terug in het herdenken 
van overledenen bij hun naam, individueel of in gedenk-
tekens met daarop de vele namen van overledenen in de 
Tweede Wereldoorlog of bij het neerhalen van de MH17. 
We horen het persoonlijk kennen terug in Psalm 139: 
'Heer, die mij ziet zoals ik ben'. 
We overdenken 'naam en geen nummer' na het lezen 
van de eerste 16 verzen uit het Bijbelboek Numeri, zo 
genoemd naar het grote aantal nummers dat hierin 
voorkomt, naast vele namen. We mogen voelen: 'Onze 
hulp is in de Naam van de Heer'. 
Ds. Marjan Zebregs. 
 

Orde van dienst van 9 mei 
Voorganger ds. Marjan Zebregs 
Plaats van opname: De Pelgrimskerk 
 

• Inleidend orgelspel 

• Welkom en mededelingen 

• Intochtslied Psalm 139b 
'Heer, U doorgrondt en kent mij'  

• Stil gebed, bemoediging en groet 

• Lied 654: 1 en 6 'Zing nu de Heer, stem allen in' 

• Gebed 

• Schriftlezing Oude Testament: Numeri 1: 1 t/m 16 

• Psalm 139: 1 en 2 'Heer, die mij ziet zoals ik ben' 

• Overdenking 

• Meditatief orgelspel 

• Psalm 139: 7 en 8 'Gij hebt mij immers zelf gemaakt' 

• Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader 

• Slotlied: Lied 608: 1 en 3 'De steppe zal bloeien' 

• Zending en zegen  

• Uitleidend orgelspel 
 

Collectes 
De collectedoelen voor zondag 9 mei 2021 
1ste collecte: Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen 
2de collecte: Wijkwerk 
 

Bij de 1ste collecte: 
 

Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen 
Op 5 mei vierden wij onze vrijheid. Daarom collecteren 
we voor oorlogsvluchtelingen uit Syrië. Met Pinksteren 
vieren we dat er hoop is, omdat Gods Geest bij ons is. 
Kinderen leven die hoop voor, ze laten ons zien dat het 
leven doorgaat. We komen in deze periode in actie met 
en voor kinderen, in Nederland, Libanon en Egypte. We 
ontvangen hoop, we delen hoop.  

Miljoenen Syriërs zijn in de 
afgelopen tien jaren hun land 
ontvlucht vanwege het oorlogs-
geweld. Velen zijn terecht-
gekomen in de buurlanden 
Libanon, Jordanië en Irak en 
leven er in grote armoede. Zo 
goed en zo kwaad als het kan, 
proberen ze een nieuw bestaan 
op te bouwen. Dat is lastig. Door 
de economische crisis en de 
coronapandemie is er nauwelijks 
werk. Kerk in Actie ondersteunt 

Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een 
opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, 
of met het opzetten van een eigen bedrijf. In Libanon is 
een trainingsprogramma opgezet voor Syrische 
vluchtelingen om te gaan werken in de thuiszorg en 
basisgezondheidszorg. In Jordanië krijgen vluchtelingen 
met trainingen en een lening de kans een nieuwe start te 
maken als ondernemer. Niet alleen Syrische 
vluchtelingen worden geholpen, maar ook Jordaniërs die 
in armoede leven. Met uw bijdrage aan de collecte steunt 
u het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen 
om in hun eigen inkomen te voorzien. Van harte 
aanbevolen. Zie verder: de website van Kerk in actie 
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: 
 

 

mailto:scbhermanus@gmail.com
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mailto:m.zebregs@protestantsekerk.nl
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https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-syrie/
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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  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Voor de kinderen en hun (groot)ouders 
Zondag 9 mei 2021 "Om te bewaren" 
Bijbelverhaal: Johannes 15: 9 - 17 

Jezus heeft een opdracht voor zijn 
leerlingen: Heb elkaar lief, zoals ik 
jullie heb liefgehad. Hij noemt hen 
vrienden - geen slaven of knechtjes, 
maar echte vrienden. 
 

Werkblad: 
Jezus zorgde goed voor andere mensen. En Hij zei tegen 
zijn vrienden: 'Wat ik doe, dat kunnen jullie ook gaan 
doen.' Vandaag is het Moederdag. Misschien heb je 
vanochtend goed voor je moeder gezorgd met een 
ontbijtje. 'Zorgen' kan ook zijn dat je iemand iets leuks 
geeft. Van het werkblad mag je een bloem maken. Met 
gekleurd papier kun je hartjes vouwen en die op de 
bloem plakken. Versier de bloem maar mooi met glitters. 
 

Donderdag 13 mei 2021 - Hemelvaartsdag 
Bijbelverhaal: Handelingen 1: 1 - 11 
Met Hemelvaart vieren we dat Jezus naar zijn Vader in 
de hemel gaat. Op het werkblad zie je een woordzoeker. 
Zoek de woorden op en streep ze door. Welke zin lees je 
dan? 
 

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 06-12073865). 
 

Hemelvaart 
Een bijzonder christelijk feest, dat naar mijn idee toe is 
aan een herwaardering! Met Hemelvaart viert de 
wereldwijde Kerk namelijk het kroningsfeest van de 
opgestane Heer, als Koning der koningen en Heer der 
hemelen. Een Koning dus in de hemel met een 
koningschap over heel het heelal, inclusief onze aarde. 
De hemel … de profeet Ezechiel krijgt er rond 650 v. Chr 
een visioen van. We lezen erover in Ezechiel 1: de 
hemelse troon lijkt op een aardse drone, maar dan veel 
geavanceerder en efficiënter. Het effect van deze 
wonderlijke eeuwige drone zou - 2000 jaar na de 
troonsbestijging van Koning Jezus - ons als wereldwijde 
en plaatselijke Kerk toch het vertrouwen mogen geven 
dat het - ook in 2021 - goed komt, dat er over ons wordt 
gewaakt. Sterker nog: dat Koning Jezus regeert! Geen 
virus of een Reset, maar de verrezen en gekroonde 
Heer! De vraag is echter in hoeverre we echt geloof 
hechten aan de woorden van het gebed dat we wekelijks 
bidden: Uw Koninkrijk kome, op aarde zoals in de hemel 
… Genoeg stof voor een uitdagende bezinning, lijkt me!  
Gezegende Hemelvaartsdag gewenst,  
Sandra Hermanus-Schröder  
De liturgie van de dienst vindt u op 
https://www.pgzoetermeer.nl/por/index.php 
 

Collecte Hemelvaartsdag 
Op  Hemelvaartsdag  is  er  één  collecte,  deze  is  voor 
Kinderen  in  de  Knel: Geen  kinderarbeid  in  de  kleding- 
industrie in India. 
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt 
meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn 
samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de 
hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, 
in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textiel-
sector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het 
risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen 
van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om 
deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. Met uw bij-
drage aan de collecte steunt u dit werk van Kinderen in 
de Knel. 

(Diaconie, Werkgroep ZWO) 
 

Predikant in de POR 
Mijn eerste twee maanden als ambulant (tijdelijk) 
predikant in de POR zijn nu voorbij. Ik vind het nog 
steeds heel bijzonder hoe deze geloofsgemeenschap 
(gedeeltelijk weer) op mijn pad is gekomen en - nog 
belangrijker - ik dien hier met vreugde. Ik vind het fijn om 
nieuwe mensen te ontmoeten en hun levensverhaal te 
horen. Ik ben dankbaar voor het gekregen vertrouwen 
om nu alweer drie keer voorganger te zijn geweest in een 
'Dankdienst voor het leven'. Ik kijk uit naar nieuwe 
ontmoetingen en vaker voorgaan in de eredienst in 
Zoetermeer. 
Ik wens u en jullie een goed vervolg van de Paastijd! 

Ds. Marjan Zebregs  
 

Samen voor de Stad 
Op 12 juni organiseert het InterLevensbeschouwelijk 
Overleg Zoetermeer (ILOZ) in samenwerking met 
Present Zoetermeer Samen voor de Stad. Samen met 
vrijwilligers uit al onze gemeenschappen willen we een 

https://meetme.bit.nl/PORsamenOnlineVoorjaar2021
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dag(deel) wat betekenen voor de mensen in Zoetermeer. 
Na  afloop  van  de  projecten  gaan  we  met  elkaar eten. 
Kijk voor info op de website https://iloz.org/ 
Wil je mee doen op 12 juni meld je dan voor 14 mei aan 
door het aanmeldformulier in te vullen.  
Dat kan via de website of door hier te klikken. 
 

Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente als een hartelijke groet naar Sela van der 
Meulen 

CvdT 
 

Meeleven 
We leven mee met Tineke van Karssen-Snoek en haar 
familie. Mevrouw van Karssen woont sinds vorig jaar in 
het verpleeghuis Nebo Saffier ( Floris Arntzeniusplein 65, 
2597 SP Den Haag ) en zij is aan haar laatste aardse reis 
begonnen. We wensen haar familie en dierbaren Gods 
kracht en troost in de dagen van afscheidnemen en 
kunnen loslaten en Mevrouw van Karssen wensen we 
Gods zegen en de nabijheid van engelen om de overstap 
naar het eeuwig Vaderhuis te maken.  
 

Jarigen 70+ 9 - 15 mei 2021  
Op 15 mei is Mevr. M.C. de Roo-van der Wart jarig. 
Gefeliciteerd. 
 

Geloofsgemeenschap De Oase 
 

Bloemengroet 
Namens de Oase geloofsgemeenschap gaan de 
bloemen deze week met een hartelijke groet naar Fam. 
Granneman 
 

Meer zicht op elkaar 
Welkom! 
Dit welkom geldt Eden Adu Yeboah, die op 19 april 2021 
bij Jeanpaul, Céline en Céleste Jonker-Fraiture is komen 
wonen. Het kaartje, dat de familie aan 'De Oase' zond, 
staat: 'Céleste wilde graag een broer of zus. Papa en 
mama droomden van een brede familie met kinderen van 
verschillende achtergronden. Een energiek ventje zocht 
een familie voor een paar jaren. We leerden elkaar 
kennen en er was meteen een klik.' 
 

Eden is geboren op 19 augustus 2017 en is nu: 'Een brok 
energie van 19 kilo'. We wensen het (uitgebreide) gezin 
Jonker-Fraiture en hun (schoon)ouders alle goeds in het 
vertrouwen dat God met hen meegaat. 
 

Een felicitatie vanuit 'De Oase' wordt vast gewaardeerd:                 
 
Denkt u aan de internationale postzegel? Vanuit de Oase 
heb ik het gezin een kaart van een Oase raam gezonden. 

Ds. Marjan Zebregs 
 

Verjaardagen 80+ deze week 
Deze week hopen hun verjaardag te vieren: 
9 mei is Dhr. A. van der Velden jarig. 
Hij wordt 81 jaar. 
10 mei is Dhr. A.J. Granneman jarig. 
Hij wordt 84 jaar. 

15 mei is Dhr. E. van Heerde jarig. 
Hij wordt 81 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 
Vandaag is de groet vanuit de gemeente bestemd voor 
mw. Nel Kruidhof. 
Aangezien zij niet tegen bloemen en planten kan is er 
een verrassingspakketje naar haar toe gegaan. 
 

Meeleven 
We leven mee met Nel Kruidhof wiens wereld steeds 
kleiner wordt omdat haar gedachten steeds beperkter 
worden. Gelukkig wordt zij met goede zorg omringd, zo-
wel professioneel als door een paar gemeenteleden. 
Dat is iets waar Nel heel dankbaar voor is en waar we als 
gemeente ook erg blij mee mogen zijn. 
In deze omstandigheden is de liefde en aandacht die 
steeds maar doorgaat van groot belang. 
 

Coby Schoonveld uit de Rozentuin is in de laatste fase 

van haar leven gekomen. We bidden haar de rust en het 

vertrouwen in God in deze laatste dagen. Marijke en Jan 

Gorter (dochter en schoonzoon) wensen wij sterkte toe 

bij de begeleiding van hun moeder. 
 

De gezondheid van Astrid Brouwer gaat ook heel hard 

achteruit. 

Ook haar en haar gezin en zus die bij haar is bidden wij 

Gods nabijheid toe. 
 

Jarigen 80+ 
Dhr. P. Kruik wordt op 10 mei 87 jaar. 

 

Mevr. M. Berbiers wordt op 11 mei 81 jaar. 

 

Dhr. H.J. van den Boomen wordt op 13 mei 82 jaar. 

 

Mevr. M.C.J. den Dulk-Storm wordt op 15 mei 92 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 16 mei graag de kopij 
inleveren uiterlijk woensdag 12 mei voor 18.00 uur 

https://iloz.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN3vMPCfaIV6zn-CvpM23hRWVSXxvnXQqVplAGIDH4brtrRg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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