
    

NIEUWSBRIEF 
van de Protestantse Wijkgemeente 

Pelgrimskerk/Oase/Regenboog 
 

Zondag 16 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 zondag die in de Lutherse traditie 'Wezenzon-
dag' wordt genoemd zijn wij wellicht ook wat 'verweesd'. 
Verweesd in de zin van eenzaam. Van niet begrijpen. 
Van onmacht. Van verdriet. Er gebeurt zo veel in ons 
leven.  Er  is  zoveel  wat  we  niet  begrijpen  wat  ons 
verdrietig maakt. Soms zijn er zoveel vragen waarvoor 
antwoorden tekort schieten. 
Op deze zondag openen wij de bijbel, Gods Woord en 
gaan met elkaar op zoek naar een antwoord op de vraag: 
hoe is God aanwezig in de moeiten, in de eenzaamheid 
van ons leven?  
Ik wens ons allen, elk op onze eigen plek maar ver-
bonden in die ene Heer, een gezegende dienst toe. 
 

Petra Vossegat-de Bruin. 
 

Orde van dienst 
 

Voorganger: Petra Vossegat de Bruin 
Organist: Ben Veldstra 
Plaats van opname: De Regenboog 
 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Welkom 
 

Aanvangslied: 'Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig' 
 Lied 275: 1, 2 en 3 
 

Stilte 
 

Drempelgebed 
 

Bemoediging en groet 
 

Vervolg aanvangslied: 'Gij zijt in alles diep verscholen' 
 Lied 275: 4 en 5 
 

Gedicht  
 

Kyriegebed 
 

Glorialied: 'Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere' 
 Lied 868: 1 en 2 

 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij opening van Het Woord 
 

O.T. lezingen: Exodus 19: 1 - 5 en 
 Deuteronomium 32: 11 - 12b 
 

Lied: 'Die mij droeg op Adelaarsvleugels'  
 (tekst: Huub Oosterhuis) 
 

N.T. lezing: Matteüs 10: 29 - 32 
 

Zingen: 'Zolang er mensen zijn op aarde' 
 Lied: 981: 1, 3 en 5 
 

Overdenking 
 

Meditatief orgelspel 
 

Zingen: 'Nog voor wij woorden hebben' 
 (tekst: Sytze de Vries; 
 melodie: Lied 968 'De ware kerk des Heren') 
 

Nog voor wij woorden hebben vat Gij ons in het oog. 
Meer dan wij durven dromen houdt Gij ons leven hoog. 
Gij brengt Uzelf ter sprake als toekomst ongedacht, 
verzadigt ons verlangen dat op de vrede wacht. 
 

Nog voor wij durven leven hebt Gij ons met uw Geest 
de liefde ingeademd, de liefde allermeest. 
Herboren uit den hoge zijn wij van uw geslacht, 
als kinderen van morgen elkaar hier toegedacht. 
 

Nog voor wij kunnen heten hebt Gij ons al gekend, 
genoemd en aangesproken, tot liefde voorbestemd. 
Nooit raken wij verzwegen maar worden als het kind 
dat, bij zijn naam geroepen, een nieuw vertrouwen vindt. 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Inzameling van de gaven 
 

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader 
 

Slotlied: 'Ga maar gerust' 
 (tekst: Sytze de Vries; melodie: Jean Sibelius) 
 

Zegenbede afgesloten met gesproken Amen 
 

Lied na de zegen: 'Vervuld van uw Zegen' 
 Lied 425 
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mailto:m.zebregs@protestantsekerk.nl
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Collectes 
De collectedoelen van zondag 16 mei zijn: 
1ste collecte: plaatselijke diaconie 
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 van De Oase gebruikt 
(dus ook de 2de collecte voor o.a. wijkwerk enz.). 
Het onderscheid wordt gemaakt in de omschrijving.  
Vanuit deze ene bankrekening worden de 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Geen virtueel koffiedrinken na de dienst op 
zondag 
Ongeveer een jaar geleden nam ds. Carina Kapteyn 
initiatief om elkaar zondags na de dienst (via YouTube) 
toch ook te kunnen ontmoeten (online). Een van de 
manieren om een stapje tegemoet te komen aan de be-
hoefte tot onderling contact in de wijkgemeente. 
Zo'n 25 à 30 leden van de POR hebben sindsdien aan 
het virtueel koffiedrinken deelgenomen, waarvan een 
kleine 10 leden regelmatig. Soms zijn er slechts een paar 
mensen in de gelegenheid om aan te haken. Voor een 
verbreding van de groep lijkt het wekelijkse berichtje in 
de Nieuwsbrief niet effectief. Dan maar stoppen met 
virtueel koffiedrinken? 
 

Of op een andere manier doorgaan? 
De behoefte aan onderling contact is niet minder gewor-
den. Zo is bijv. uit het virtueel koffiedrinken een online 
gespreksgroep ontstaan die sinds december vorig jaar 
om de 2 weken op woensdag online bijeenkomt. Na 
avonden spreken naar aanleiding van een hoofdstuk uit 
het boekje 'Dogmatiek voor iedereen', wordt nu  de 
1ste brief van Petrus in enkele avonden doorgesproken. 
Doel blijft het bevorderen van de gemeenschap en het 
geloofsgesprek. Methode, dagen en tijdstippen zijn 
aanpasbare hulpmiddelen. 
 

Meer weten of suggesties? 
Als altijd welkom bij Loes van der Sluis 
(loesvdsluis@hotmail.com of 06 - 22 84 06 04), 
Jan Blankespoor 
(jhblankespoor@casema.nl of 06 - 28 48 95 54), 
of bij mij. 
Met hartelijke groet, Jan Jonker 
(jkjonker@gmail.com of 06 - 12 07 38 65). 
 
 

Voor de kinderen en hun (groot)ouders 
 

Zondag 16 mei 2021 "Gebed voor de wereld" 
Bijbelverhaal: Johannes 17: 14 - 26 
 

Jezus vertelde de mensen over God. Hij praatte veel met 
mensen en hij sprak met God. Over onrecht, over nood 
en zorg, over geloof en ongeloof. 
 

Werkblad: 
Jezus bidt voor de wereld. Als jij denkt aan onze wereld, 
waar zou jij dan voor willen bidden? Begin maar klein: 
noem een naam van een familielid bij elk poppetje met 
een F, een vriend of vriendin bij elk poppetje met een V, 
iemand uit jouw dorp of stad bij elke S, iemand uit 
Nederland bij een L en iemand uit de wereld bij een W. 
Zo kom je de hele wereld rond. 
Zijn er thema’s waarvoor je zou willen bidden? Schrijf ze 
maar op de wereldbol. 
 

Ik, hun & wij – 
een goed gesprek over onderwijs, identiteit & burger-
schap, is een initiatief van het InterLevensbeschouwelijk 
Overleg in Zoetermeer (ILOZ). Het gesprek wordt 
opgenomen Het wordt live gestreamd op Facebook op 
maandag 17 mei tussen 12.00 uur en 13.00 uur. 
https://www.facebook.com/events/822851755313963?r
ef=newsfeed 
De uitzending zal ’s avonds worden herhaald. Meer info 
op https://iloz.org/ 
 

DOE MEE! 
Vertel ons je favoriete bijbelverhaal 
Voor het zomernummer van Kerk in Zoetermeer horen 
we graag wat uw en wat jouw liefste bijbelverhaal is. Een 
verhaal dat met je meegaat in je leven, een verhaal dat 
je machtig mooi vindt, een verhaal dat je verrast of dat je 
bemoedigt ... vertel het ons.  
Kind, jonger, ouder, en ertussenin: mail of bel de 
redactieleden in je wijk die hieronder genoemd staan en 
geef je favoriete bijbelverhaal door.  
Dat kan vanaf 15 mei en tot uiterlijk vóór 1 juni. Dan 
maken wij er een mooie zomerspecial van voor iedereen! 
Joke Westerhof (Pelgrimskerk)  
tel.: 079 - 316 93 79, e-mail: tomenjoke.westerhof@planet.nl 
Els Alebregtse (De Oase)  
tel.: 06 - 49 76 00 75, e-mail: els.alebregtse@gmail.com 
Jan Blankespoor (De Regenboog)  
tel.: 079 - 321 21 64, e-mail: jhblankespoor@casema.nl 
 

Kliederkerk zaterdag 22 mei 
Op de zaterdagmiddag in het 
Pinksterweekend is er weer een 
Kliederkerk in De Oase. 
Thema: Feest van wind en vuur 
Welkom tussen 15:00 en 17:00 
uur. 

We gaan samen ontdekken, je kunt zelf wind maken door 
te blazen. Een ballon opblazen, bellen blazen, 
blaasvoetbal en we knutselen een eigen windmolentje. 
Samen vieren we het 
feest van Pinksteren, we 
luisteren naar het Bijbel-
verhaal over de vlammen 
van vuur. Kom gezellig 
met ons meedoen! 
 

mailto:loesvdsluis@hotmail.com
mailto:jhblankespoor@casema.nl
mailto:jkjonker@gmail.com
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https://iloz.org/
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mailto:els.alebregtse@gmail.com
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Van de voorzitter 
 
Gemeenteberaden 
De gemeenteberaden zijn achter de rug, 4 live bijeen-
komsten en 1 online bijeenkomst. Fijn om te merken dat 
zo veel mensen zich betrokken voelden.  Er zijn veel 
vragen gesteld, kritisch en opbouwend en veel sugges-
ties gedaan. De vragen en suggesties nemen we mee in 
het beleidsplan, die in aangepaste versie in de kerken-
raadsvergadering van 26 mei besproken zal worden en 
vervolgens vastgesteld. 
Dan wordt ook de beslissing over de kerkgebouwen 
genomen. De bedoeling is dat we als gemeente samen 
komen in 1 kerkgebouw. Dat betekent dat de andere 
twee gebouwen niet meer voor de zondagse eredienst 
gebruikt zullen worden. We zullen wel ons uiterste best 
doen om een steunpunt in de wijken te houden en een 
passende bestemming voor de gebouwen te vinden.  
Natuurlijk brengt dit ook verdriet en boosheid mee. Ook 
dat is geuit tijdens de bijeenkomsten, naast bijval en 
waardering voor het besluit. Verdriet om het sluiten van 
kerken is niet te vermijden, en leeft bij alle leden van onze 
gemeente. 
Toch was de algehele teneur van de bijeenkomsten dat 
men begrip had voor de beslissingen die genomen 
moeten worden, en dat men instemde met het voor-
liggende beleidsplan. Dat geeft moed om samen verder 
te gaan aan het bouwen van onze gemeente, op weg 
naar een nieuwe toekomst, een nieuw begin.  
 
Belofte maakt schuld 
De vijgenboom is op zaterdag 1 mei afgeleverd in Graft 
De Rijp. De plots invallende nachtvorst schortte de 
levering wat op, maar nu staat hij te pronken in de 
voortuin van Carina en Nils. Zij wonen idyllisch, met in de 
achtertuin ook voldoende plek voor drie kano’s die zij 
mede met de gift die zij vanuit Zoetermeer hebben mee-
gekregen hebben aangeschaft en die, ondanks het niet 
zo mooie lenteweer van de afgelopen weken, al volop in 
gebruik zijn genomen. 
Ik moest de hartelijke groeten overbrengen aan een 
ieder. 
 
Kerkdiensten vanaf 1 juni 
We hopen dat vanaf 1 juni weer kerkdiensten mogelijk 
zijn. Omdat we naast corona ook te maken hebben met 
een tekort aan gastpredikanten, is besloten dat we het 
schema van de gezamenlijke zomerdiensten vanaf 1 juni 
gaan volgen.  
Dat betekent dat vanaf 1 juni tot en met 29 augustus de 
kerkdiensten roulerend over de drie gebouwen ge-
houden zullen worden.  
 
Online diensten 
Er verandert nog meer. Met het vertrek van Nils zijn Arie 
Vooijs en Jan de Geus met zijn tweeën verantwoordelijk 
voor de opname van de kerkdiensten voor ons YouTube-
kanaal. Dit doen ze op voortreffelijke wijze nu al meer 
dan een jaar en het begint zijn tol te eisen. Deze op-
names vonden door de weeks plaats, naast hun werk.  
 
Niet alleen voor hen, maar ook voor de predikanten be-
tekende dit extra werkdruk.  Er is gekeken naar hoe we 
dit konden verminderen. 
 
 

We gaan de diensten vanaf 1 juni opnemen tijdens de 
dienst op zondag. De opname van de dienst zal vanaf 
14.00 uur op zondagmiddag te kijken zijn op YouTube, 
dus niet meer om 10.00 uur. 
 

Beppie van der Plas, voorzitter  
 
Bericht van overlijden van onze pastor Sjon Donkers 
Met grote droefheid deelt het moderamen van de 
kerkenraad u mede dat wat wij al vreesden helaas is 
gebeurd: onze pastor Sjon Donkers heeft de ongelijke 
strijd tegen zijn ziekte moeten opgeven. Op donderdag 
13 mei, Hemelvaartsdag, is hij vredig ingeslapen te 
midden van zijn dierbaren. Meer dan 20 jaar heeft hij met 
ongekende moed en doorzettingsvermogen gestreden 
tegen de ziekte die hem beperkte in zijn mogelijkheden. 
Door zijn wilskracht en optimistische, positieve instelling 
heeft hij al die jaren vele behandelingssessies doorstaan. 
In deze periode heeft hij een theologie-opleiding 
afgerond en gediend als voorganger in verschillende 
kerken. Met veel elan ging hij vorig jaar in de Regenboog 
aan de slag als nieuwe pastor. Voorgaan in een 
kerkviering om samen met ons te delen in het geloof in 
God de Vader was zijn passie. Sjon is 62 jaar geworden. 
Woensdag 19 mei a.s. zal om 14.00 uur een besloten 
uitvaartdienst worden gehouden voor familie en 
genodigden in kerkelijk centrum De Regenboog. Het ligt 
in de bedoeling om op een latere datum een 
gedachtenisdienst voor hem te houden voor de 
gemeenschap van de Regenboog. Wij roepen u allen op 
om zijn echtgenote Jannie en de kinderen te gedenken 
in uw gebeden. 
Namens het moderamen van de wijkgemeente POR, 
Frits von Meijenfeldt (scriba) 
 

Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk 
 

Meeleven 
Op 7 mei 2021 is Thuis geroepen en heengegaan, 
Tineke van Karssen-Snoek, in de leeftijd van 98 jaar. 
'Onderwijs' en alles er omheen, speelde heel haar leven 
een grote rol, waar ze voldoening, kracht en energie uit 
putte. Tineke was altijd vol energie en daadkracht. De 
laatste twee jaren in het verpleeghuis in Den Haag 
gingen haar krachten achteruit, maar het sprankelende 
vuur in haar ogen bleef tot in haar laatste week hier op 
aarde. Openbaring 21: 1 - 4 vertolkt Tineke’s geloof en 
dit zal dan ook klinken tijdens dankdienst voor haar leven 
in besloten kring op 18 mei 2021, in de aula van de 
Meerbloemhof. Moge God - in Wie Tineke haar 
vertrouwen stelde - haar kinderen, kleinkinderen en 
dierbaren troost en kracht geven in de komende tijd! 
 

Met Lies Kooij in Vivaldi gaat het steeds beter. Daar is zij 
en zijn wij heel dankbaar voor. Veel dank voor alle 
gebeden en kaarten!  
 

Laten we biddend om alle geloofsgenoten en dierbaren 
heen staan die onze aandacht nodig hebben. Wilt u 
graag dat ik langskom en u bezoek? U kunt mij bellen of 
appen (06 - 21 52 58 68) en we plannen een bezoekje in 
de agenda.  
Van harte Gods zegen gewenst, 

Sandra Hermanus-Schröder  
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Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar ons 
gemeentelid zr. M.C. de Roo-van der Wart 
Zr. de Roo heeft zaterdag 15 mei haar 93ste verjaardag 
mogen vieren. Wij wensen haar Gods Zegen toe en nog 
een goede tijd met allen die haar lief zijn. 
 

CvdT 
 

Geloofsgemeenschap De Oase 
 

Bloemengroet 
Deze week zijn de bloemen namens De Oase geloofs-
gemeenschap bestemd voor dhr. R. Kolvers, als blijk van 
meeleven na het overlijden van zijn vrouw Ankie en voor 
mevr. T. Kraaijeveld, als felicitatie voor haar 93ste 
verjaardag. 
 

Meer zicht op elkaar 
Graag deel ik met u het goede nieuws dat de revalidatie 
van Coby Velzen goed gaat. Coby is aan de opbouw 
bezig om hopelijk na Pinksteren weer naar huis te 
kunnen en van daaruit verder revalideren. 
We bidden om Gods nabijheid bij Coby nu haar leven zo 
compleet onverwacht grondig door elkaar is geschut. Wij 
allen kunnen daarin Gods werktuigen zijn, naast Gods 
Geest, die direct het hart raakt. 
 

Met hartelijke groet! Ds. Marjan Zebregs 
 
Als regel ben ik op dinsdag in Zoetermeer. Bij spoed ben 
ik bereikbaar via de email en via de contactpersoon voor 
het pastoraat mw. Riet Haye 
 

Verjaardagen 80+ deze week 
Deze week hopen hun verjaardag te vieren: 
Mevr. E.F. Stolp-Wiersma wordt op 16 mei, 96 jaar. 
 
Mevr. A.C. Visse-Lommert wordt op 16 mei, 90 jaar. 
 
Mevr. S.C. Stel-van Staalduinen wordt op 21 mei, 83 jaar. 
 
Mevr. E. Grootveld-van Golverdingen wordt op 22 mei,  
85 jaar. Zalkerbos 330, k.16, 2716 KS Zoetermeer. 
 
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 en bemoediging van de 
gemeente naar Lineke Massaar. 
 

Meeleven 
Het is voor Lineke Massaar erg verdrietig dat na vele 
operaties en behandelingen haar elleboog maar niet wil 
genezen. We wensen haar veel sterkte toe. 
 
Annelies Keuning heeft een operatie ondergaan aan 
haar heup. Voor revalidatie verblijft ze momenteel in 
"Buurtzorgpension", Schoolstraat 1, 2712 VC Zoetermeer 
 

Op 6 mei is na jaren van een moedig gedragen 
ziekte Astrid Brouwer overleden. 
Haar steun in al de jaren was haar geloof in Gods liefde. 
De dankbaarheidsdienst vond plaats op 14 mei in de 
Meerbloemhof. 
We wensen de gezinnen van haar beide dochters en 
haar familie Gods nabijheid toe nu zij hun lieve moeder, 
oma en zus moeten missen. 
 
Op 10 mei is overleden Coby Schoonveld (De Rozentuin, 
Naomigang 1). Haar geloof vond tot op het laatste 
moment uiting in een lied, want zingen was voor Coby 
haast hetzelfde als ademhalen. 
De dankdienst voor haar leven zal plaatsvinden op 19 
mei om 14.00 uur in de Meerbloemhof.  
We bidden de gezinnen van haar kinderen en haar 
familie Gods nabijheid toe in deze dagen van afscheid 
nemen van een moeder waar ze met veel liefde en 
aandacht voor gezorgd hebben de laatste jaren.  
 

Verjaardagen 80+ 
Mevr. S.H. den Boef-van Ee wordt op 19 mei, 86 jaar. 
 
Dhr. G.J. Sterk wordt op 21 mei 84 jaar. 
 
Mevr. E.E. Swaneveld-Krikke wordt op 22 mei 83 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 zondag 23 mei graag de kopij 
inleveren uiterlijk woensdag 19 mei voor 18.00 uur 

mailto:pelgrimsgroet@pelgrimskerkzoetermeer.nl
mailto:weekberichtoase@gmail.com
mailto:onderweg@pwgderegenboog.nl
mailto:nieuwsbriefpor@gmail.com

