
   

NIEUWSBRIEF 
van de Protestantse Wijkgemeente 

Pelgrimskerk/Oase/Regenboog 
 

Zondag 13 juni 2021 
 

www.pgzoetermeer.nl/por/ 

Pastores: 
Sandra Hermanus-Schröder 
T (079) 888 02 34 
M 06 21 52 58 68 
E scbhermanus@gmail.com    
Beschikbaar op: dinsdag en donderdag 

Wil Bettenhaussen-Baak 
T (079) 361 33 65 
M 06 17 16 26 19 
E wil.bettenhaussen@gmail.com 
(waarneming pastoraat) 

Ds. Marjan Zebregs 
 
M 06 28 10 33 71 
E m.zebregs@protestantsekerk.nl 
Beschikbaar op: dinsdag 

 

Hartelijk welkom bij de fysieke en/of online viering van onze wijkgemeente. 
 

 

 (https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ) 

 

Reserveren live diensten 
Reserveren voor de live vieringen kan via de website:  
https://www.pgzoetermeer.nl/por/bijeenkomsten.php 
U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Willem van 
Lonkhuyzen M 06 20 97 81 86.  
Bij deze aanmelding dient u op te geven uw voornaam, 
achternaam, telefoonnumer (bij voorkeur mobiel), met 
hoeveel personen u komt en of u gebruik maakt van 
een  rolstoel. 
De dienst kunt u om 10.00 uur ook thuis meeluisteren 
via www.kerkomroep.nl of na 14.00 uur vinden op ons 
Youtube-kanaal, zie verderop in deze nieuwsbrief. 
 

Bij de viering (live bij te wonen) 
Vanuit : de Pelgrimskerk 
Voorganger : Mw. Petra Vossegat-de Bruin 
Ouderling : Astrid Maas 
Diaken : Tineke Blankespoor 
Organist : Hans Jansen 
Lector : Marijke Vis 
 

Orde van dienst 
 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Welkom door ouderling van dienst 
 

Aanvangslied: 'Juich Gode toe, bazuin en zing' 
 NLB Psalm 100: 1, 2 en 3 
 

Stilte 
 

Drempelgebed  
 

Bemoediging en groet 
 

Vervolg aanvangslied: 'Want God is overstelpend goed'  
 NLB Psalm 100: 4 
 

Inleiding 
 

Gebed om ontferming 
 

Lezen: Psalm 103 afgewisseld met zingen van 
 'Prijs de Heer, mijn ziel' NLB Lied 103e 
 

 

Zingen: Prijs de Heer, mijn ziel, 
 en prijs zijn heil’ge naam. 
 Prijs de Heer, mijn ziel, 
 die mij het leven geeft. 
 

Lezen: Hij vergeeft u alle schuld, 
 hij geneest al uw kwalen, 
 hij redt uw leven van het graf, 
 hij kroont u met trouw en liefde, 
 hij overlaadt u met schoonheid en geluk, 
 uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 
 

Zingen: Bless the Lord, my soul, 
 and bless Gods holy name. 
 Bless the Lord, my soul, 
 who leads me in-to life. 
 

Lezen: De HEER doet wat rechtvaardig is, 
 hij verschaft recht aan de verdrukten. 
 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, 
 aan het volk van Israël zijn grootse daden. 
 Liefdevol en genadig is de HEER, 
 hij blijft geduldig en groot is zijn trouw 
 

Zingen: 'Prijs de Heer, mijn ziel' 
 

Lezen: Niet eindeloos blijft hij twisten, 
 niet eeuwig duurt zijn toorn. 
 Hij straft ons niet naar onze zonden, 
 hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 
 Zoals de hoge hemel de aarde overspant, 
 zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. 
 

Zingen: 'Bless the Lord, my soul' 
 

Lezen: Zo ver als het oosten is van het westen, 
 zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. 
 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, 
 zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. 
 

Zingen: 'Prijs de Heer, mijn ziel' 
 

Lezen: De mens - zijn dagen zijn als het gras, 
 hij is als een bloem die bloeit op het veld 
 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; 
 de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 
 Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, 
 van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
 

Zingen: 'Bless the Lord my soul' 

https://www.pgzoetermeer.nl/por/
mailto:scbhermanus@gmail.com
mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
mailto:m.zebregs@protestantsekerk.nl
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.pgzoetermeer.nl/por/bijeenkomsten.php
http://www.kerkomroep.nl/
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DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 

1ste Schriftlezing: Genesis 32: 23 - 32 
 

Zingen: 'Heil wien Jakobs God wil bijstaan' 
 NLB Psalm 146: 3 
 

2de Schriftlezing: 'Bij de Jakobsbron' 
 Lezen van NLB Lied 188 
 

Zingen: 'U kennen, uit en tot uw leven' 
 NLB Lied 653: 1 en 3 
 

Overdenking 
 

Meditatieve muziek 
 

Zingen: 'Groot is uw trouw, o Heer' NLB Lied 885: 1 en 2 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Inzameling van de gaven  
 

Gebeden 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 

Slotlied: 'Ga met God en Hij zal met je zijn' NLB Lied 416 

1ste en 3de couplet door zanggroep 
2de en 4de couplet door gemeente 
 

Zegen 
afgesloten met gesproken Amen 
 

Tijdens het verlaten van de kerk zingt de zanggroep: 
'Vervuld van uw zegen' NLB Lied 425 
 

Collectes 
De collectedoelen voor deze zondag  
1ste collecte: Vakantietas 
2de collecte: Protestantse Kerk: 
 dorpskerken willen van betekenis zijn 
 

Bij de 1ste collecte   
Doet u mee aan de actie Vakantietas?  
 
 
 
 
 
In Zoetermeer wonen kinderen in kwetsbare, arme 
gezinnen. Terwijl hun vriendjes op vakantie gaan is dat 
voor hen niet mogelijk. 
De diaconie organiseert dit jaar deze actie opnieuw, 
zodat we deze kinderen kunnen verrassen met een 
vakantietas, gevuld met speelgoed, of spulletjes 
waarmee ze zich in hun vakantie kunnen vermaken. 
Vorig jaar konden we hier 125 kinderen blij mee 
maken. 
Voor de Vakantietas wordt nogmaals gecollecteerd op 
13 juni. 
Vindt u het leuk om zelf een cadeautje te kopen? 
U kunt dat meenemen naar de kerkdienst van 13 juni 
(Pelgrimskerk).  
U kunt het door de week inleveren: 
In de consistorie van de Pelgrimskerk: woensdag 16 
juni van 14.30 - 16.00 uur, contactpersoon Marijke Vis, 
T (079) 361 54 64 
De Oase: woensdag 16 juni van 15.00 - 17.00 uur, 
contactpersoon Wout van Goeverden, T (079) 352 18 29 

De Regenboog: dinsdag 15 juni van 14.00 - 15.00 uur, 
contactpersoon Tineke Blankespoor, M 06 38 29 32 67 
Maakt u liever geld over? Dat kan naar Diaconie PGZ 
Oase NL66 RABO 0373 7129 01 o.v.v. Vakantietas 
 
Voorbeeld van een verlanglijstje kinderen 4 - 14 jaar 
 

Kleurboek,  Waterballonnen 

Vakantie knutselboek Waterpistool 

Kleurpotloden Bouwpakket van vliegtuig 
of auto / lijm 

Geur / Glitter / Viltstiften (3D) puzzel 

Knutselspulletjes/schaar Springtouw 

Pingpongset Nagellak met of zonder 
glitters 

Voetbal Versieringen voor op de 
nagellak 

Frisbee / buitenballen set Kleur- / doe boek 

Vlieger / zelfmaakpakket 
voor vlieger 

Stempels 

Basketbal Tegoedbon bioscoop / 
game-centrum / speeltuin 
/ ballenbak 

Badmintonset Knikkers  

Kwartet  Memoryspel  

 

Bij de tweede collecte 
Vandaag is de landelijke collecte voor de Protestantse 
Kerk bestemd voor ondersteuning van dorpskerken. 

Teruglopende ledenaantallen, minder financiële middelen 
en het moeten sluiten van de kerkdeuren maken het 
moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn.  
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse 
Kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofs-
gemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én 
voor het dorp.  
De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken bij het 
uitwisselen van ervaringen en organiseert regiobijeen-
komsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken.  
Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk van de 
Protestantse Kerk voor kleine dorpskerken. 
 
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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Voor de kinderen en hun (groot)ouders 
"Wat doe je hier?" 
Bijbelverhaal: Johannes 4: 5 - 26 
 

Jezus raakt in gesprek met een Samaritaanse vrouw. 
Hij vraagt haar om water, terwijl Joden normaal niet 
met Samaritanen omgaan. Jezus vertelt deze vrouw 
over het levende water. Hij maakt haar duidelijk dat Hij 
de Messias is, die komen zou. 
 

Werkblad 1 
Van dit knutselwerkje kun je een put maken. Kleur alles 
mooi in, knip het uit en doe lijm op de plakstroken. 
 

Werkblad 2 
De Samaritaanse vrouw is verbaasd dat Jezus in Sa-
maria is, vanwege de vijandelijkheden tussen Joden en 
Samaritanen. Zij vraagt zich af: Wat doe je hier? 
Op het werkblad mag jij opschrijven waarom jij er bent 
(in de kerk). 

 

Kerkdienst online van 3 juni op YouTube 
Zoals aangekondigd, is de video opname van de dienst 
in de Oase van vorige zondag 3 juni op YouTube ge-
zet. Meer nog, die dienst is om 10.00 uur direct live uit-
gezonden. Hoe jammer en teleurstellend (om te begin-
nen voor de makers) dat een gemeen foutje in de 
apparatuur tot gevolg heeft dat grote delen van ds. 
Charlotte Kremer en van de lezingen heel slecht zijn te 

verstaan. Het geluid was wel goed op Kerkdienstgemist 
te volgen, maar ja dat is zonder beeld. Met veel waar-
dering voor de makers zien we uit naar het resultaat 
van een volgende dienst in de Oase. 
 

Kerkdienst online 
In de zomerperiode, juni t/m augustus, worden 
vieringen op zondag live gehouden, afwisselend in de 
Pelgrimskerk, De Oase of in De Regenboog. 
Het geluid van de dienst wordt dan live uitgezonden 
via Kerkdienstgemist of Kerkomroep. 
De dienst in de Pelgrimskerk op zondag 13 juni is om 
10.00 uur voor ieder die dat wil te beluisteren 
via Kerkomroep. Het is niet nodig om in te loggen. 
Later terugluisteren kan natuurlijk ook. Tevens wordt 
een video opname van de dienst gemaakt, die op 
zondagmiddag vanaf 14.00 uur is te bekijken op ons 
kanaal op YouTube. 

 
Nieuws van de wijkkerkenraad 
Namens de wijkkerkenraad kan ik u verheugd 
mededelen dat Mieke Brak aangegeven heeft om 
ambtsdrager te willen worden. Met haar bevestiging als 
ambtsdrager zal dan in de vacature van pastoraal 
ouderling van sectie 4 (houten- en zomenbuurt van de 
wijk Rokkeveen) worden voorzien.  Het is de bedoeling 
dat de bevestiging als ambtsdrager van Mieke Brak 
gaat plaatsvinden op 27 juni aanstaande in Kerkelijk 
Centrum 'De Regenboog'.  
Tot 23 juni aanstaande heeft u de gelegenheid om een 
eventueel gemotiveerd bezwaar, schriftelijk ondertekend, 
in te dienen bij de scriba van de kerkenraad, 
E scribavandepor@gmail.com 

 

Marianne Brouwers 

 

Van de voorzitter 
 
Kerkdiensten 1 
Afgelopen zondag konden we voor het eerst in lange 
tijd weer samen kerk zijn. De versoepelingen van de 
regels maken het mogelijk om weer live kerkdiensten te 
houden. Wij blijven de diensten ook via de kerkomroep  
en online uitzenden, zodat u die ook thuis nog kunt 
beluisteren of kijken.   
Voorlopig is het maximale aantal bezoekers gesteld op 
60 mensen, met 1.5 meter afstand. Voor de Oase 
betekent dit een maximum van 45 bezoekers. Denkt u 
eraan om u van te voren aan te melden via de website 
of telefonisch bij Willem van Lonkhuyzen, zie begin 
nieuwsbrief. 
Wanneer u niet aangemeld bent, kan het gebeuren dat 
er geen plek meer is.  
 
We gaan iets nieuws beginnen 
U hebt al kunnen lezen over de beslissingen van de 
wijkkerkenraad met betrekking tot hoe nu verder, nadat 
de gemeente gekend en gehoord was. 
Een samenvatting van de vijf gemeenteavonden die dit 
voorjaar zijn gehouden over het beleidsplan is te lezen 
op de website van onze wijkgemeente. 
De wijkkerkenraad heeft besloten om samen één 
wijkgemeente te  vormen, met één kerkdienst op de 
zondag in één gebouw.  
 
Nieuwe naam  
Voor de nieuwe gemeente moest ook een naam 
komen, waarbij enerzijds naar iets nieuws werd 
gezocht, maar anderzijds de verbinding met de 
bestaande kerkgebouwen duidelijk bleef. Gekeken is 
naar de inzendingen die al eerder waren ingestuurd. 
Het ongemak daarbij was dat de naam van de 
wijkgemeente dan zou afwijken van de naam van het 
kerkgebouw. 
De oplossing werd gevonden in een geografische aan-
duiding: Protestantse wijkgemeente Zoetermeer Zuid, 
met nu de Pelgrimskerk, De Oase en De Regenboog 
als namen van kerkgebouwen 
Wij hopen dat deze naam in al zijn eenvoud en 
duidelijkheid uw instemming heeft. Uw reacties zijn wij 
graag tegemoet.   
 
Kerkdiensten 2 
Enthousiast meldde de wijkkerkenraad ook dat per 1 
september de keuze was gevallen op de Regenboog 
en dat er geen zondags diensten meer in de Pelgrims-
kerk en in De Oase zouden worden gehouden.   
Echter, wat we ons op dat moment niet realiseerden, 
was dat het op zo’n korte termijn niet mogelijk is om op 
een goede en zorgvuldige manier afscheid te kunnen 
nemen. Daarom heeft de wijkkerkenraad dit besluit 
teruggedraaid en zullen we in elk geval tot eind van dit 
jaar nog blijven rouleren over de drie gebouwen.  
 

Beppie van der Plas (voorzitter POR wijkkerkenraad) 

 

 

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10951
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
mailto:scribavandepor@gmail.com
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Rooster van de diensten in de zomermaanden 
 

Dienst  Kerk Voorganger 

20 juni De Oase  Sandra Hermanus-Schröder 

27 juni De Regenboog Ds. Marjan Zebregs 

4 juli Pelgrimskerk Sandra Hermanus-Schröder 

11 juli De Oase Jeugd/ 
gezinsdienst 

Marga Schipper-Boven 

18 juli De Regenboog Sandra Hermanus-Schröder 

25 juli Pelgrimskerk Petra Vossegat-de Bruin 

1 aug. De Oase Mw. J. Sneep-Oorbeek 

8 aug. De Regenboog Ds. B. Hengeveld 

15 aug. Pelgrimskerk Sandra Hermanus-Schröder 

22 aug. De Oase Prop. Mw. N.I. de Ronde 

29 aug. De Regenboog Sandra Hermanus-Schröder 

 

Jaarproject Diaconie/ZWO 2021-2022 
Zondag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag, de 
Internationale dag van de vluchteling. Miljoenen 
vluchtelingen moeten vanwege oorlog of religieuze 
spanningen hun land ontvluchten. We kennen allemaal 
de beelden van de Griekse eilanden, waar duizenden 
vluchtelingen, waaronder veel kinderen, zijn gestrand. 
Zij verblijven daar onder erbarmelijke omstandigheden, 
wachtend op asiel. 
Wij collecteren zondag 20 juni voor noodhulp in 
Griekenland. Dit is tegelijk de start van het jaarthema 
van ZWO en diaconie. Op verschillende momenten en 
manieren willen wij het komende jaar aandacht vragen 
en geld inzamelen voor vluchtelingen aan de randen 
van Europa, voor een project van Kerk in Actie. U leest 
daar volgende week meer over. 
 
Voor het jaarproject is al € 500,00 gespaard door de 
maaltijden op dinsdag in De Oase. Iedereen mag van 
de maaltijden meegenieten, ook gemeenteleden van 
de Pelgrimskerk en De Regenboog. We vragen een 
bijdrage van € 2,50 of wat u wilt. Maar het gaat om 
meer dan geld en informatie. Het gaat om onze 
wezenlijke betrokkenheid bij de vluchteling, bij onze 
zusterkerk in Griekenland en de hulporganisaties daar. 
 
Om de start van ons jaarproject te vieren houden we 
op 20 juni ook een kleine actie "Deel je Cake". Wij 
vragen de gemeenteleden een kleine cake of cup-
cakes mee te nemen, die wij na de kerkdienst zullen 
delen met onze buren / gemeenteleden die we lang niet 
gezien hebben / nieuwe medelanders / vluchtelingen. 
Inleveren: kan op zondag 20 juni voor de kerkdienst, 
ook op dinsdag 15 juni tijdens het afhalen van de 
klaverviermaaltijd (16.00 - 17.30 uur) en op donderdag 
in de Genésarethkerk (10.00 - 13.00 uur) of bij de 
Voedselbank. 
 

Meedenken en doen 
De werkgroep Vieren (voorheen werkgroep eredienst) 
wil graag samen met betrokkenen en belangstellenden 
nadenken over de invulling van de vieringen vanaf 1 
september a.s. tot einde 2021. Wat zijn de bijzondere 
diensten, wanneer hebben we de muzikale bijdrage 
van een koor, cantorij, zanger(es) of band. 

Hebben we ideeën om thema’s in te vullen? Denk ook 
aan betrokkenheid diaconie & ZWO, kinder-
nevendienst, liturgisch bloemschikken enz. 
Wil je meedenken? Meld je dan aan bij Gerda Vooijs, 
E gerdavooijs@gmail.com. Je bent van harte welkom 
op zaterdagochtend 26 juni van 10.00 - 11.30 uur 
(locatie volgt) 

 

Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk 

 
Vakantietas voor de gemeente 
rond de Pelgrimskerk 
Al een aantal  jaren hebben we heel wat kinderen blij 
kunnen maken met een goed gevuld rugzakje met 
leuke cadeautjes. Ook dit jaar doen we graag weer 
mee. Ik denk dat het voor velen van ons wat ver is om 
de presentjes naar De Oase of De Regenboog te 
brengen. Dat kan ook naar de Pelgrimskerk. Op de 
woensdag 16 juni ben ik, samen met Janny de Zeeuw 
van 14.00 - 16.00 uur aanwezig in de consistoriekamer 
van de Pelgrimskerk. Daar kunt u de cadeautjes of een 
gevulde enveloppe afgeven. Vindt u het gezellig dan 
drinken we met elkaar op gepaste afstand ook nog een 
kopje thee of koffie. Ik hoop velen van u te zien. 
Tot dan, 

Marijke Vis 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de 
Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en 
felicitatie naar zr. A. Siersema-Brinksma 
Annie mocht maandag 7 juni haar 83ste verjaardag 
vieren. We wensen haar  God's zegen toe en nog vele 
goede jaren met allen die haar lief zijn.  
 

CvdT 
 

Verjaardagen 70+  
Op 13 juni is Dhr. H. Masselink jarig 
 
Op 14 juni is Mevr. C. Veenstra-Boonstoppel jarig 
 
Op 14 juni is Dhr. P.H.P. van Wingerden jarig 
 
 

Dank en correctie 
Hartelijk dank, mede namens Ali, voor de mooie 
bloemen. 
Ali woont niet in Vivaldi maar in De Rozentuin, 
Naomigang 1, 2719 DC, afd. Pioenroos, Kamer 44. 
Hartelijke groet, Evert Winters 

 

Geloofsgemeenschap De Oase 
 
Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen vanuit de Oase 
geloofsgemeenschap met een hartelijke groet en als 
blijk van meeleven naar Fam. Kawczynski-Noorloos,   
na het overlijden van hun (schoon)zus Wilma Noorloos 
en naar mevr. Coby Velzen. 
Na een ziekenhuis en revalidatieperiode mocht zij weer 
thuis komen. 
 

mailto:gerdavooijs@gmail.com
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Meer zicht op elkaar 
Bericht van overlijden 
Door een in De Oase ontvangen rouwkaart vernamen 
wij dat ons oudste gemeentelid mevrouw Bezoen-van 
der Ben is overleden. Zij overleed op 2 juni 2021 en zij 
heeft de hoge leeftijd van 104 jaar bereikt. Zij was eind 
2019 verhuisd van de Albrandswaard naar Vivaldi. De 
plechtigheid voorafgaand aan de crematie heeft plaats 
gevonden op dinsdag 8 juni in het Van Dongen 
uitvaartcentrum. Wij wensen de kinderen en klein-
kinderen van mevr. Bezoen en allen die haar zullen 
missen de troostende nabijheid van God en mensen. 
 

Verjaardagen 80+ 
Deze week hopen hun verjaardag te vieren: 
Op woensdag 16 juni is Mevr. J. de Regt-van ’t Riet 
jarig, zij wordt 80 jaar. 
Op donderdag 17 juni is Dhr. F. Veersma jarig, hij 
wordt 84 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 

 
Meeleven 
Op vrijdag 4 juni is Kees Ketel op 86 jarige leeftijd 
overleden.  Hij woonde in de Rozentuin. 
 
Lia en haar gezin hebben vol liefde voor Kees gezorgd 
tot het laatste moment.  
Op woensdag 9 juni hebben we in dankbaarheid 
afscheid van Kees genomen in de Regenboogkerk. Het 
was erg fijn  dat  er weer wat meer mogelijk is om 
elkaar te ontmoeten op deze manier. 
We bidden Lia,  haar kinderen en kleinkinderen Gods 
nabijheid toe nu ze zonder hun man, vader en opa 
verder moeten. 
 

Verjaardagen 80+  
Mevr. C.D. van ’t Hoff-Goosen wordt op 17 juni 83 jaar. 
 
Van harte gefeliciteerd! 

 

Inloophuis 
We mogen weer een gastvrije gemeente zijn op de 
vrijdagmorgen. 
U kunt vrijdags tussen 10.00 en 12.00 uur binnenlopen 
in "De Regenboog". Een kopje koffie of thee staat klaar 
en u kunt gezellig een praatje maken.  
Om 11.30 uur serveren we weer soep en een broodje.  
De middagpauzediensten zijn er nog niet. Die hopen 
we in september weer te starten.  
We zitten in de kerkzaal zodat we voldoende afstand 
van elkaar kunnen houden en alle ruimte te hebben om 
verantwoord weer bij elkaar te kunnen zijn.  
Vanwege het vaccineren op 18 juni in De Regenboog 
hebben we voor 1 keer het Inloophuis in De Wijngaard. 
Ook daar bent u natuurlijk van harte welkom. 

 

 

 

Vakantietas 
Wilt u zelf een cadeautje kopen voor de vakantietas, 
maar was u nog niet in de gelegenheid om dat te 
doen? Op dinsdag 15 juli van 14.00 - 15.00 uur is er 
gelegenheid dit af te geven in De Regenboog. 
Meer informatie vindt u eerder in deze Nieuwsbrief. 
 

Tineke Blankespoor, diaconie POR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 zondag 20 juni graag de kopij 
inleveren uiterlijk woensdag 16 juni voor 18.00 uur 
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