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NIEUWSBRIEF 
van de Protestantse Wijkgemeente 

Pelgrimskerk/Oase/Regenboog 
 

Zondag 30 mei 2021 

 

www.pgzoetermeer.nl/por/ 

Pastores: 
Sandra Hermanus-Schröder 
Telefoon: 079 - 888 02 34 
Mobiel: 06 - 21 52 58 68  
scbhermanus@gmail.com    
Beschikbaar op: dinsdag en donderdag 

Wil Bettenhaussen-Baak 
(waarneming pastoraat) 
Telefoon: 079 - 361 33 65 
Mobiel: 06 - 17 16 26 19 
wil.bettenhaussen@gmail.com 

Ds. Marjan Zebregs 
Mobiel: 06 - 28 10 33 71 
 
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) 

 

Bij de viering 
Op Zondag Trinitatis vieren we het geheim van de 
Drievuldigheid: ze horen namelijk bij elkaar. Hemel, zee 
en aarde; de goddelijke entiteiten van de Drie-eenheid 
(Vader, Zoon, Heilige Geest); wij die gedoopt zijn op en 
gewijd zijn aan de Naam van deze Drie-Ene God; alle 
hemelse energieën, en vooral te denken aan de engelen 
van de allerhoogste rang en orde, de Serafijnen met hun 
driewerf HEILIG HEILIG HEILIG en dat 24/7. Allen horen 
we bij elkaar. De aarde is vervuld van de majesteit van 
God, God kan zelfs doornstruiken gebruiken om je te 
roepen tot zijn dienst, Gods Geest helpt onze geest om 
"Pappa" (Abba, Vader) te vertrouwen. En de schepping 
van God? Die moet wel opfleuren met zoveel liefde, 
vrede en recht. Nu ja, in de afgelopen decennia heeft de 
mens het lijden van de schepping helaas verder ver-
groot, ten gunste van eigen gemak en genot, met alle 
gevolgen van dien. Gelukkig lijkt het tij te keren. De 
samenleving wil wel, lezen we in de krant, de klimaat-
wakers staan stil te waken bij het Catshuis, veel kerken 
zijn al Groene Kerk net zoals de POR, nu de politieke wil 
nog. En … u, jij en ik! Want goed zijn voor ons gemeen-
schappelijk huis - Gods schepping - begint … bij onszelf.  
 

Hartelijke groet & zegen, 
Sandra Hermanus-Schröder 
 

Orde van dienst van Zondag 30 mei - Trinitatis 
 

Vanuit:  De Oase 
Voorganger: pastor Sandra Hermanus-Schröder 
 
VOORBEREIDING 
 

 Orgelspel 
- Welkom door ouderling van dienst 
- Aanvangslied: NLB 704 vers 1 en 2  
 'Dank, dank nu allen God' 
- Votum & Groet 
- Lied: NLB 704 vers 3  
 'Lof, eer en prijs zij God' 
- Kyriegebed 
- Glorialied NLB 705 vers 1, 2, 3 en 4 
 'Ere zij aan God, de Vader' 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
- Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
- Lezing uit het Oude Testament: Exodus 3: 1 - 6 
- Lied: NLB 912 vers 1, 2, 3 en 4 
 'Neem mijn leven, laat het, Heer' 
- Lezing uit het Nieuwe Testament: Romeinen 8: 14 - 23 
- Lied: NLB 912 vers 5 en 6 
 'Neem mij wil en maak hem vrij' 
- Overdenking 
- Lied: NLB 316 vers 1, 2 en 3 
 'Het woord dat u ten leven riep' 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
- Inzameling van de gaven 
- Gebeden 
 Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
- Lied: NLB 316 vers 4 
 'Het woord van liefde, vrede en recht' 
- Wegzending & zegen 
 

Collectes 
De collectedoelen voor zondag 30 mei zijn 
- 1ste Collecte: Werelddiaconaat - Oeganda, 
 "Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken" 
- 2de Collecte: Jong Protestant (JOP) 
 

Toelichting op de collectes  
Bij de 1ste collecte voor Werelddiaconaat - Oeganda 
- Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken - 
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samen-
leving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken 
hun leven zwaar. Het jarenlang gruwelijke geweld van 
het Verzetsleger van de Heer laat nog steeds littekens 
na bij ontwrichte gezinnen in afgelegen dorpen in Noord-
Oeganda. Moeders hebben moeite hun kinderen van 
eten te voorzien en naar school te laten gaan.  

De vrouwenvereniging Mothers 
Union van de Orthodoxe Kerk 
begeleidt deze vrouwen om hun 
grootste uitdagingen te 
overwinnen. Samen werken ze 
aan verbetering. De vrouwen 
krijgen voorlichting over hygiëne 
en  leren  nieuwe   vaardigheden  
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om uit armoede te komen met zaaigoed en spaar-
groepen. Ook leren ze hoe een stabiel gezinsleven 
kinderen tot bloei kan brengen. Ze worden gestimuleerd 
een grotere rol te spelen als vrouw, als moeder en als 
lid van de kerk.  Zo worden kwetsbare gezinnen in 
Noord-Oeganda sterker. Meer info op kerkinactie.nl Zie 
de video via de link https://vimeo.com/258951788  
 

Bij de 2de collecte voor Jong Protestant 
- Jong in Actie: kennismaken met diaconaat - 
Jongeren en diaconaat, dat is een mooie combinatie! 
Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong 
Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met 
een diaconaal project en gaan ze ook diaconaal aan de 
slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter 
programma dat door Jong Protestant en Kerk in Actie is 
ontwikkeld en jongeren bewust maakt van het belang 
van diaconaat. Daarnaast geeft het programma ge-
meenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat 
structureel kunnen verbinden. Zie voor meer info: 
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/  
 

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 
"Gesprek in de nacht" 
Bijbelverhaal: Johannes 3: 1 - 16 
 

Nikodemus is een Farizeeër. Hij komt in de nacht naar 
Jezus toe en praat met Jezus over wat het betekent om 
opnieuw geboren te worden. 
 

Werkblad 1 
Op het werkblad staat een kleurplaat van Nikodemus die 
bij Jezus op bezoek is. Wat drukken hun gezichten uit? 
Verbind de punten en kleur de plaat daarna mooi in. 
 

Werkblad 2 
In de nacht vindt een verwarrend gesprek plaats. Wat 
zegt Jezus allemaal? Wat is het antwoord op de vragen 
die Nikodemus heeft? Alles wat Nikodemus weet, staat 
op zijn kop. Met dit werkblad draaien we ook van alles 
om.  
Op het werkblad staat een kruiswoordraadsel, maar de 
antwoorden zijn al ingevuld. 

Het zijn woorden uit het Bijbelverhaal van vandaag. Jij 
mag zelf de vragen bedenken bij de antwoorden die zijn 
ingevuld. 
 

Van ds. Marjan Zebregs  
Komende zondag is het zondag Trinitatis, de zondag 
van de Drie-eenheid: Vader, Zoon en (heilige) Geest. Ik 
zie in de 'Drie-eenheid' symboliek en perspectief voor de 
POR nu. 
Na zondag Trinitatis breekt er meestal een lange, rustige 
periode aan in het kerkelijk jaar. Nu is dat misschien 
anders. Vanaf juni zijn er weer erediensten met 
maximaal dertig kerkgangers. De eerste paar maanden 
in de drie kerken van de Pelgrimskerk, Oase en de 
Regenboog en daarna in één van de drie. 
Ik hoop op de Geest van Pinksteren, op Gods heilige 
Geest als de Helper, de Trooster en de Inspirator om 
van de zomermaanden inspirerende maanden te maken. 
Met de toenemende vaccinatiegraad en de verkleining 
van de coronarisico’s, lijken de omstandigheden daar-
voor gunstig. 
Ik bid dat wij de begeestering van Pinksteren nog lang 
mogen vasthouden en - als het nodig is - bij elkaar 
mogen opporren. 
Vanaf 29 mei ben ik twee weken op vakantie in de 
Achterhoek. Zo nodig kan Sandra Hermanus-Schroder 
mij vervangen. 
 

Ds. Marjan Zebregs 
 

Vanuit de wijkkerkenraad 
Op woensdag 26 mei j.l. kwam de wijkkerkenraad (wkr) 
bijeen. In de eerste plaats om gezamenlijk onze pastor 
Sjon Donkers te gedenken, die op Hemelvaartsdag is 
overleden. 
Daarna zijn een aantal voor onze wijkgemeente 
belangrijke besluiten genomen: 
 

• unaniem is ingestemd met de beleidsnotitie “We 
gaan iets nieuws beginnen” van de Beleids-
commissie o.l.v. Bram Schriever; 

• de drie geloofsgemeenschappen Pelgrimskerk, Oase 
en Regenboog worden samen één wijkgemeente; 

• deze zal voortaan opereren onder de naam 
Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid; 

• op zondagmorgen wordt één herkenbare eredienst 
gehouden met daarnaast ruimte voor andersoortige 
vieringen; 

• vanaf 1 september a.s. zullen de zondagse ere-
diensten plaatsvinden in de Regenboog; deze zullen 
direct worden uitgezonden via internet 
(livestreaming); 

• in de resorts van de Pelgrimskerk (postcodes 11, 12, 
13 en 22) en de Oase (postcodes 15 en 16) blijven 
kerkelijke steunpunten bestaan; 
daar kunnen o.a. andersoortige vieringen en gewone  
kerkelijke activiteiten doorgang en/of plaatsvinden: 

• voor de invulling van de bestaande vacatures van 
voorgangers is ruimte voor 2 nieuwe predikanten (1,8 
fte); 

• ingestemd is met de samenstelling van een nieuwe 
beroepingscommissie  o.l.v. Jaap van den Berg. 
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Na het proces van “kennen en horen” van de leden van 
de drie geloofsgemeenschappen zijn deze besluiten in 
volstrekte eenstemmigheid tot stand gekomen. 
 
Dit is reden voor grote dankbaarheid voor het grondige 
werk van de beleidsgroep en voor de eensgezindheid 
over de uitkomsten hiervan in de wijkkerkenraad. 
 
Nu ligt er een grote taak voor de wkr en het moderamen 
om het beleidsplan uit te voeren en van de drie 
geloofsgemeenschappen één vitale, hechte en open 
geloofsgemeenschap te maken. Met Gods onmisbare 
hulp en uw inzet zal dat zeker gaan lukken! 
 

Frits von Meijenfeldt 
Scriba van de Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 

 

Vrijwilligers gezocht (1) 
Het moderamen van de nieuwe Protestantse 
wijkgemeente Zoetermeer-Zuid roept vrijwilligers op om 
het komende startweekend op 18 en 19 september 2021 
te helpen organiseren. Dit uiteraard in samenwerking 
met de werkgroep Vieren o.l.v. Gerda Vooijs, die de 
zondagse eredienst organiseert. Als start van de nieuwe 
geloofsgemeenschap voor deze nieuwe wijkgemeente 
acht het moderamen het gewenst dat we dit weekend 
omlijsten met diverse activiteiten voor onze 
gemeenteleden. 
Aanmelding gaarne bij de scriba, Frits von Meijenfeldt 
via scribavandepor@gmail.com 
 

Vrijwilligers gezocht (2) 
Het moderamen zoekt ook vrijwilligers voor het met de 
werkgroep Vieren samen organiseren van afscheids-
vieringen in de Pelgrimskerk en de Oase. Zo mogelijk 
worden deze vieringen op zondag 5 en 12 september 
2021 gehouden in respectievelijk de Pelgrimskerk en de 
Oase. Het zou erg gewaardeerd worden als er 
gemeenteleden zijn die actief willen meedenken over de 
vormgeving van deze afscheidsvieringen. 
Aanmelding gaarne bij de scriba, Frits von Meijenfeldt 
via scribavandepor@gmail.com 
 
 

Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk 
 

Meeleven 
We leven mee met de heer Noorloos en zijn dochters. 
Tijdens Pinksteren is Thuisgeroepen en heengegaan 
zijn dochter en hun zus Wilma. Wilma was - volgens haar 
medebewoners, het personeel van de zorginstelling 
waar ze in Berkel woonde en de geestelijk verzorger 
aldaar  - een heel erg lieve vrouw. Iedereen hield van 
haar! Nu is Wilma bevrijd van alle ziekte, lijden en pijn 
en mag zij wonen in het eeuwige Licht van God. De 
dankdienst voor het leven van Wilma zal in besloten 
kring plaatsvinden. Uw gebed en een bemoedigend 
kaartje is van harte welkom 
Moge de troostvolle kracht van de Heilige Geest de Heer 
Noorloos en zijn dochters Barry en Irene en allen die 
Wilma dierbaar zijn zegenen met Gods vrede die alle 
verstand te boven gaat! 
 

Sandra Hermanus-Schröder   
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente als een hartelijke groet en blijk van meeleven 
naar ons gemeentelid zuster Lies Kooy-van der Geer. 
Zr. Kooy verblijft tijdelijk voor revalidatie in "Vivaldi", 
Brechtzijde 45, 2725 NR. We zijn met haar blij en 
dankbaar voor de goede berichten en wensen haar 
verder een goed en voorspoedig herstel toe. 
 

CvdT 
 

Jarigen 70+ 30 mei - 5 juni 2021 
geen jarigen 70+ 
 
 

Geloofsgemeenschap De Oase 
 

Bloemengroet 
De bloemen vanuit de Oase geloofsgemeenschap 
gingen  deze week met een hartelijke groet en als 
felicitatie naar mevr. E.Stolp-Wiersma 
Op 16 mei bereikte zij de hoge leeftijd van 96 
jaar. Eveneens op 16 mei bereikte mevr. A. Visse-
Lommert de leeftijd van 90 jaar. 
Ook zij kreeg bloemen als felicitatie. 
 

Meer zicht op elkaar 
We bidden voor Paul en Trudi Pettinga, omdat hun 
jongste zoon Hans totaal onverwacht is overleden in de 
leeftijd van 54 jaar. We bidden dat Paul en Trudi bij 
elkaar, bij familie, vrienden en gemeenteleden én bij 
God troost en bemoediging mogen ervaren. Meeleven 
in de vorm van bijvoorbeeld een kaart waarderen zij 
zeer: 
 

Met meelevende groet! 
Ds. Marjan Zebregs 

 

Verjaardagen  80+ deze week  
Deze week hopen hun verjaardag 80+ te vieren:  
- Op woensdag 2 juni Mevr. N.M. Plug-Vlug. Zij wordt 
 81 jaar. 
- Op zaterdag 5 juni Dhr. C. Pronk. Hij wordt 88 jaar.  

 

- Ook op zaterdag 5 juni Dhr. E. van Kamp. Hij wordt 
 82 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 
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar 
mw. Wijnie Baaijens 
We wensen haar van harte beterschap toe. 
 

Meeleven 
Sonja de Blijker is na haar operatie aan een hartklep 
voor revalidatie in het Zorgpension, Brechtzijde 20, 2725 
NS. We wensen haar sterkte, geduld en beterschap toe. 
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Verjaardag 80+ 
Dhr. D. Steltman wordt op 3 juni 97 jaar. 
(Woonzorgcentrum Haaglanden, kamer 58, Florence 
Nightingalelaan 92, 2721 NP) 
Mevr. Wijnie Baaijens - Meijer wordt op 4 juni 83 jaar. 
 
Mevr. A.M. Kruithof - Blijleven wordt 5 juni 82 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 6 juni  graag de kopij 
inleveren uiterlijk woensdag 2 juni voor 18.00 uur 
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