
   

NIEUWSBRIEF 
van de Protestantse Wijkgemeente 

Pelgrimskerk/Oase/Regenboog 
 

Zondag 25 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) 
 

Bij de viering 
Het gaat er deze 4de zondag van Pasen 'schaapachtig' aan toe 
in de dienst. 
We maken kennis met een kudde van verschillende schapen 
ieder met zijn/haar eigen (on)hebbelijkheden. We lezen uit 
Ezechiël 34 waar we horen over herders die slecht zijn voor de 
schapen en we lezen in Johannes 10 over Jezus die als een 
herder voor ons mensen is. En wij? Wat zijn wij voor elkaar? 
 

Orde van dienst 
Voorganger Petra Vossegat  
 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Welkom door ouderling van dienst  
 

Aanvangslied: 'De stilte zingt U toe, o Here' 
 Psalm 65: 1 
 

Stilte 
 

Drempelgebed 
 

Groet en bemoediging 
 

Vervolg aanvangslied: 'Gij kroont het jaar van uw genade' 
 Psalm 65: 6 
 

Inleiding op het Kyriëgebed 
 

Kyriëgebed 
 

Glorialied: 'Mijn ogen zijn gevestigd' 
 Lied 25a: 1 en 2 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van het Woord  
 

O.T. lezing: Ezechiël 34: 1 - 9, 11b - 15 
 

Zingen: 'Mijn God, mijn Herder, zorgt voor mij' 
 Lied 23c: 1, 2 en 3 
 

N.T. lezing: Johannes 10: 11 - 16 
 

Zingen: 'Terwijl de vijand toe moet zien' 
 Lied 23c: 4 en 5 
 

Overdenking 
 

Meditatief orgelspel 

Zingen: 'O grote God die liefde zijt' 
 Lied 838: 1 en 4 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Inzameling van de gaven 
 

Gebeden afgesloten met: 'Mijn schild ende betrouwen' 
 Lied 708: 6 
 

Slotlied: 'Jezus, ga ons voor' 
 Lied 835: 1, 2, 3 en 4 
 

Zegenbede afgesloten met gesproken Amen 
 

Na de dienst klinkt: 'Fantasie alla marcia over het Wilhelmus' 
 van Jan Zwart 

 

Collectes 
De collectedoelen voor zondag 25 april 2021 
1ste collecte: Binnenlands diaconaat  
2de collecte: Wijkwerk 
 
Pinksteren 2021, Feest van Hoop. 
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. Daarom komen we in 
aanloop naar Pinksteren in actie voor kinderen, dichtbij 
en ver weg. We ontvangen hoop en delen hoop. Steun 
kinderen in Nederland, Egypte of Libanon. Doe mee! 
 
25 april 
 

1ste Collecte:  Binnenlands diaconaat 
 

Vrolijkheid in asielzoekerscentra 
Iedere dag vluchten er kinderen 
en jongeren voor geweld en on-
derdrukking. Ze hebben vaak 
nare ervaringen achter de rug. In 
asielzoekerscentra wachten ze 
op de beslissing of ze in 
Nederland mogen blijven. 
Stichting De Vrolijkheid 
organiseert in azc's wekelijks 
het KunstLab, met creatieve 
activiteiten zoals dans, theater, 

muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. 
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mailto:m.zebregs@protestantsekerk.nl
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Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun 
talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht 
en zelfvertrouwen. 
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab 
ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de school-
vakanties  creatieve  workshops  kunnen  bezoeken.  
Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s 
worden de workshops afgesloten. 
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk 
in Actie, zoals het Vakantie KunstLab voor kinderen en 
jongeren in azc’s. 
 
2de Collecte:  Wijkwerk 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de kinderen en hun (groot)ouders 
 

Zondag 25 april 2021 
 

"Schaap zoekt herder" 
 

Bijbelverhaal: Johannes 10: 11 - 16 
Jezus vertelt: 'Ik ben de Goede Herder. Ik ken al mijn 
schapen. Ik zorg voor ze en ik bescherm ze. Ik geef zelfs 
mijn leven voor de schapen.' 
 

Werkblad 
Het werkblad is een beeld-woord-puzzel met plaatjes. 
Schrijf de woorden maar naast de plaatjes. Neem 
daarna de letters in de grijze vlakken over in de onderste 
balk. Kun je de oplossing lezen?  
 

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 06-22840604), 
Jan Blankespoor 
(jhblankespoor@casema.nl of 06-28489554) en 
Jan Jonker 
(jkjonker@gmail.com of 06-12073865) 
 

Werkgroep Vieren 
In onze wijkgemeente zijn de werkgroepen eredienst 
van de Regenboog, de Oase en de Pelgrimskerk samen 
gegaan in één werkgroep. De werkgroep heet Vieren. 
Want we gaan ons niet alleen bezig houden met de 
eredienst maar ook met andere vieringen. Daar hebben 
we de inbreng nodig van iedereen, dus ook van u. 
Tijdens ons overleg is er altijd een 'gaststoel'. Heeft u 
een onderwerp dat u graag wilt bespreken dan kunt u 
zich bij mij opgeven. U wordt dan uitgenodigd om uw 
punt tijdens een vergadering te delen. Ook zal er twee 
keer per jaar een groot gesprek zijn waarbij alle 
gemeenteleden worden uitgenodigd om mee te praten 
over de komende erediensten en vieringen. Het thema 
van ons volgend overleg is: Wat is een herkenbare 
eredienst? Gerda Vooijs-van den Broek, waarnemend 
ouderling Vieren (gerda.vooijs@gmail.com) 
 

Extra digitale sessie Gemeenteberaden 
Als u dit leest hebben we vier gemeentebijeenkomsten 
gehouden. Ondanks de corona-beperkingen viel bij alle 
vier bijeenkomsten een mooie opkomst te noteren! 
Dat getuigt van een levendige betrokkenheid van de 
gemeenteleden van de POR bij het nieuwe beleidsplan 
en bij de wijzigingen die op ons afkomen. Door 
problemen met de internetverbinding kon de 
bijeenkomst in de Oase helaas niet gevolgd worden via 
de kerkradio. Het moderamen heeft veel nuttig 
commentaar en constructieve tips opgetekend. 
Die gaan we allen overwegen ten behoeve van 
besluitvorming in de wijkkerkenraad van 26 mei a.s. 
Maar voordat we dat doen komt er nog een extra digitale 
sessie en wel op dinsdag 11 mei om 20.00 uur. 
Dit naar aanleiding van een verzoek van jongere 
gemeenteleden. Opgave graag vóór 9 mei a.s. bij 
scribavandepor@gmail.com 
 

Het moderamen van de POR 
 

Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente als een hartelijke groet en blijk van meeleven 
naar Marianne Klaucke 
Marianne heeft een succesvolle knie operatie achter de 
rug en is nu thuis voor verdere revalidatie. Wij wensen 
haar een goed en algeheel herstel toe. 

CvdT 
 

Meeleven 
We leven mee met Marijke Vis. Gelukkig gaat het nu al 
veel beter! Maar vorige week was het erg schrikken, 
toen bleek dat een longembolie Marijke had getroffen. 
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Na een korte opname in het ziekenhuis, mocht Marijke 
eind van de week weer naar huis. We wensen Marijke 
veel rust en een voorspoedig herstel, en ook hartelijke 
groet voor Sietse. Moge God jullie beiden zegenen! 
Kaartjes zijn van harte welkom 
 
 

We leven ook mee met Niels Maas. Van het week-
end heeft Niels - toen hij aan het fietsen was - een on-
geluk gehad. Uit onderzoek op de SEH bleek dat er een 
breuk bij zijn knie zit. Niels is gisteren hij in het Lange 
Land Ziekenhuis opgenomen en geopereerd. Opname 
duurt enkele dagen. Revalidatie zal langere tijd duren. 
Moge God Niels zegenen met een voorspoedig herstel! 
Kaartjes zijn van harte welkom 
 
 

Jarigen 70+ 25 april - 1 mei 2021 
Op 25 april is mevr. M. Blokland-Hoogvliet jarig 
 
Op 30 april is mevr. M.M. Top-Vis jarig 
 
 

Geloofsgemeenschap De Oase 
 

Bericht van overlijden 
Op zondag 18 april is Margaretha Jolanda (Marja) Baak 
-Kooiman overleden in de leeftijd van 69 jaar. De 
Dankdienst voor haar leven zal zijn op zaterdag 24 april 
met aansluitend de begrafenis. We bidden voor haar 
man Gert en hun zonen Gert en Rémon met hun 
gezinnen om de liefde van God en mensen nu ze de 
liefde van hun vrouw, (schoon)moeder en oma moeten 
missen. In 'Kerk in Zoetermeer' volgt een In Memoriam. 
 

Ds. Marjan Zebregs, voorganger in de Dankdienst 
 

Jarigen 80+ deze week 
Op  donderdag  29  april  wordt, mevr. C.H.F. de Pater, 
82 jaar. 
Wij wensen u een gezegende dag toe en wensen dat er 
goede mensen om u heen zijn die zorg en aandacht voor 
u hebben. 
 

Bloemengroet 
De bloemen namens de Oase geloofsgemeenschap 
gaan deze week naar mevr. M. Ferrier, 
11 april bereikte zij de hoge leeftijd van 94 jaar en naar 
mevr. Jessica Monker, als dank voor haar werkzaam-
heden voor de POR. 
 

Geloofsgemeenschap De Regenboog 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar mevr. 
Marga Kok 
 

Meeleven 
Gelukkig is Astrid Brouwer weer thuis gekomen uit het 
ziekenhuis. 
We hopen en bidden voor haar dat ze genoeg aansterkt 
zodat de behandelingen weer kunnen beginnen. 
 

Jarigen 80plus 

Mevr. A.M.C. Kouwenhoven-van der Wal wordt op 25 

april 89 jaar 
Dhr. R. van Weelden wordt op 26 april 81 jaar 
 
Mevr. M.M. Frings wordt op 29 april 81 jaar 
 

Mevr. P. Kruithof-Troost wordt 30 april 87 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 2 mei graag de kopij inleveren 
uiterlijk woensdag 28 april voor 18.00 uur 
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