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Nieuwsbrief   
   

Zondag 27 juni 2021 WWW.PWZZ.NL 

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. 
 

 

 (www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ) 
 

 

Voortgang beroepingscommissie 
In de nieuwsbrief van 6 juni bent u geïnformeerd over de 
start van de beroepingscommissie. De commissie be-
staat uit elf leden:  Willem Vooijs, Renate van Zoelen, 
Deborah de Korte-van Velzen,  Marieke van der Zee 
(notulist), Astrid Maas, Anton Eelco Gerritsma, Annie 
Piening, Ton Verheijke (secretaris), Jaap van den Berg 
(voorzitter), Jan van de Graaf en Jos Nouwt (afgevaar-
digden vanuit de Algemene Kerkenraad). 
We zijn op 3 juni gestart met een onderlinge kennis-
making. We hebben allemaal een andere achtergrond 
en een andere motivatie om deel te nemen. Dat maakt 
de groep divers! Ook hebben we met elkaar gesproken 
over de profielschets van de te beroepen predikanten. 
Bram Schriever heeft daarna met ons de werkwijze van 
een beroepingscommissie doorgenomen. 
Onze planning is dat we in september kunnen starten 
met de werving, onder meer door het plaatsen van een 
advertentie. Eerder is door de vakanties van de leden 
niet mogelijk. Bovendien denken we dat een advertentie 
midden in de zomer niet kansrijk is. Aan de start van de 
werving gaan nog wat formele stappen vooraf. Daarover 
wil ik een volgende keer wat meer schrijven. 
De planning betekent wel dat we in de komende 
zomermaanden het nodige werk moeten verrichten. 
Gelukkig hebben we tussen onze verschillende vakan-
ties door drie besprekingen kunnen afspreken. De 
eerste daarvan is achter de rug. Die avond zijn we 
dieper ingegaan op twee elementen uit de profielschets: 
vieren en het geloofsgesprek. We hebben gesproken 
over wat voor ons belangrijk is en wat we verwachten 
van de nieuwe predikanten.  
Een goede voorbereiding op de gesprekken die we over 
een aantal maanden hopen te hebben met de kan-
didaten. 
Na onze volgende bijeenkomsten wil ik steeds een kort 
voortgangsbericht in de Nieuwsbrief plaatsen, zodat u 
op de hoogte blijft. Voor vragen kunt u zich tot mij 
wenden, bij voorkeur per email. 
 

Jaap van den Berg. 06-30082896  
 bergvandenjb@hetnet.nl  
 

 

 

 

 

 

 

Kerkdienst online 
In de zomerperiode, juni t/m augustus, worden vieringen 
op zondag live gehouden, afwisselend in de Pelgrim-
skerk, de Oase of de Regenboog. Het geluid van de 
dienst wordt dan live uitgezonden via Kerkdienstgemist 
of Kerkomroep. 
De dienst in de Regenboog op zondag 27 juni is om 
10:00 uur voor ieder die dat wil te beluisteren via de 
Kerkomroep. Het is niet nodig om in te loggen. Later 
terugluisteren kan natuurlijk ook. 
Tevens wordt een video opname van de dienst ge-
maakt, die op zondagmiddag vanaf 14:00 uur is te 
bekijken op ons kanaal op YouTube. 
 

Jan Jonker 
 
 

Voor de kinderen en hun (groot)ouders 
"Wat heb je nodig?" 
Bijbelverhaal: Johannes 4: 43 - 52 
 
Een hoveling uit Kafarnaüm komt naar Jezus toe omdat 
zijn zoon ziek is. Hij vraagt Jezus om met hem mee te 
gaan, voordat zijn kind sterft. Jezus zegt dat hij naar huis 
kan gaan, zijn zoon leeft. Later blijkt dat de zoon precies 
op datzelfde moment genezen is van zijn ziekte. 
 
Werkblad 1 
Jezus maakt mensen beter. Van het werkblad mag je 
een dokterskoffertje maken. Misschien mag je er wel 
pleisters en wat zalf in doen? Vraag pappa of mamma 
ook of je een dekentje mag gebruiken. Zo kun je voor 
een zieke zorgen. 
 
Werkblad 2 
Jezus vraagt de vader van de zieke zoon wat hij nodig 
heeft. Een wonder of alleen maar Jezus’ woorden om te 
geloven? Denk eens terug aan een situatie waarin jij 
bang of verdrietig was. Wat had je toen nodig? Soms is 
het heel groot en soms simpel: aandacht en liefde, 
iemand die je ziet en die een woordje tot je spreekt. Je 
mag met het werkblad een kaart maken voor iemand die 
beter is geworden. 
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Bij de dienst 
Viering in de Regenboog 
Voorganger: ds. M. Zebregs 

 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: 'Breek, aarde, uit in jubelzangen' 
 Psalm 66: verzen 1 en 7 (NLB) 
 

Stil gebed, bemoediging en groet 
 

Drempelgebed 
 

Zingen: 'Samen in de naam van Jezus' 
 Lied 218 (Evangelische Liedbundel) 
 

Gebed 
 

Zingen: 'De wijze woorden en het groot vertoon' 
 Lied 1001: vers 1 
 

Schriftlezing: Filemon 1 t/m 14 
 (Bijbel in Gewone Taal) 
 

Zingen: 'Here Jezus, om uw woord’ 
 Lied 314: verzen 1 en 3 (NLB) 
 

Schriftlezing: Filemon 15 t/m 25 
 (Bijbel in Gewone Taal) 
 

Overdenking 
 

Zingen: 'Wij geloven één voor één' 
 Lied 344: vers 1, 2 en 3 (NLB) 
 Geloofsbelijdenis (klein credo) (zo mogelijk staande) 
 

Bevestiging ouderling Mieke Brak 
 

Opdracht 
 

Gelofte 
 

Zingen:  'Neem mij aan zoals ik ben' 
 Lied 833 (NLB) 
 

Bevestiging  
 

Zingen: 'Dat ’s Heren zegen op u daal' 
 Lied 363 (NLB) 
 

Aanvaarding en verwelkoming 
 

Inzamelen van de gaven 
 

Gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 
het Onze Vader (oecumenische versie) 
 

Slotlied: 'Ga nu heen in vrede' 
 Lied 270 (Evangelische Liedbundel) 
 

Zending en zegen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectes 27 juni 2021 
 
1ste collecte: Diaconie 
2de collecte: Wijkwerk 
 
Voor alle collecten wordt tegenwoordig het IBAN 
nummer van de diaconie Oase. Het onderscheid wordt 
gemaakt in de omschrijving van de doelen. De 
opbrengsten worden vanuit deze ene bankrekening 
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 
  

 
 
 
 

Vrijwilligers gezocht met "groene" vingers 
In de afgelopen tijd is er weinig gedaan aan het groen 
rondom De Regenboog. Hierbij een oproep van de 
kerkrentmeesters aan een ieder die het fijn vindt om 
buiten wat te doen en de snipperstukjes groen wil 
onderhouden. Zou je hieraan mee willen helpen, neem 
dan contact op met Henry van der Wiel,  
hvdwiel_kerkrentmeester@outlook.com 
Zo kan het geheel er weer mooi uit gaan zien. 
Alvast bedankt 
 

Namens de Kerkrentmeesters 
 
 

Podcast bij vorige week zondag 
Lieve geloofsgenoten, vorige week zondag heeft Terry 
van Heezik in de Oase verteld over haar werk als 
huisarts en vrijwilliger voor vluchtelingen in Nederland. 
Zij verwees naar een interessante en ontroerende 
podcast die de moeite waard is om te luisteren: hoe 
vluchtelingen Jezus vinden, en in het bijzonder het 
verhaal van Sara. Dit is de link naar die podcast: 
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/god-zoeken-
by-ruud-van-delft/id1525718435?i=1000504509425 
Namens Terry, heel veel zegen gewenst, en ze 
waardeert uw reacties zeer! Mij een appje sturen, kan: 
M 06 21 52 58 68 
 

Sandra Hermanus-Schröder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hvdwiel_kerkrentmeester@outlook.com
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/god-zoeken-by-ruud-van-delft/id1525718435?i=1000504509425
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/god-zoeken-by-ruud-van-delft/id1525718435?i=1000504509425
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Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrims-
kerkgemeente als een hartelijke groet en ter bemoe-
diging naar ons gemeentelid A. Boelee, p/a "Vivaldi", 
afd. Rozenhof, Brechtzijde 45, 2725 NR. Adriaan werd 
op dinsdag 22 juni 87 jaar.  WIJ wensen hem alle goeds 
toe en veel sterkte. 
 

CvdT 
 

Jarigen 70+   27 - 4 juli 2021 
30 juni Mevr. E. van der Does 
 
2 juli Mevr. F. van Nierop 
 
3 juli Dhr. E.J. Meyer 
 

 

Geloofsgemeenschap De Oase 

 

Dank 
Na mijn nare valpartij op mijn fiets ben ik weer goed aan 
het opknappen. De lichamelijke pijntjes zijn aan het 
verdwijnen en de hechtingen uit mijn hoofd verwijderd. 
De hersenschudding laat nog wat sporen na. Ik wandel 
weer met de hond, lees wat, doe wat computer-dinge-
tjes, maak met deze en gene een praatje en kijk wat 
rond. Het gaat duidelijk ieder dag een stapje vooruit. Het 
enorme medeleven op allerlei manieren en de bemoe-
digende woorden die ook Grietje kreeg, geven ons het 
gevoel gedragen te worden. Dank. 
  

Vriendelijke groet, Marius Cusell 
 

Bloemengroet 
Deze week zijn de bloemen namens de Oase geloofs-
gemeenschap gegaan naar Conny en Taco Slagter. 
14 juni waren zij 55 jaar getrouwd en naar dhr. E.v.d. Bol 
22 juni werd hij 91 jaar. Onze hartelijke felicitaties. 
 

Verjaardagen 80+ 
29 juni Mevr. E.J. van Mil - Polman wordt 80 jaar 
 
30 juni Mevr. M. van Heiningen wordt 82 jaar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Geloofsgemeenschap De Regenboog 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet en felicitatie naar Mieke 
Brak. We wensen haar vreugde en Gods zegen in haar 
werk als ouderling pastoraat. 
 

Meeleven 
Onze gedachten  gaan naar Jan en Greet de Jongh.  
Voor Jan is er nu een nieuwe situatie. De tijd van 
behandelingen zijn voorbij en de ziekte dringt zich op. 
De komende periode zal in het teken staan van 
pijnbestrijding. We bidden Jan en zijn vrouw Greet Gods 
Geestkracht toe om dit te aanvaarden en vrede te 
vinden. 
 

Bedankje 
 

 
 
 

Jarigen 80plus 
Mevr. A. van den Boomen-Roest wordt op 27 juni 83 
jaar 
Dhr. J.P. Rust wordt op 27 juni 81 jaar 
 
Mevr. J.A. Petersen-Krijgsman wordt op 3 juli 80 jaar  
 
Allen van harte gefeliciteerd! 
 

Groenonderhoud rond De Regenboog 
Vrijwilligers gezocht. Lees het oproepje in het 
algemene deel van de Nieuwsbrief. 

 

 

Redactie nieuwsbrief PWZZ 
 

Kopij vanuit de geloofsgemeenschappen Pelgrimskerk, 
De Oase en De Regenboog kunt u sturen naar:  
nieuwsbrief@pwzz.nl 
 

Voor de Nieuwsbrief van zondag 4 juli graag de kopij 
inleveren uiterlijk woensdag 30 juni voor 18.00 uur 
 

mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl

