
   

NIEUWSBRIEF 
van de Protestantse Wijkgemeente 

Pelgrimskerk/Oase/Regenboog 
 

Zondag 6 juni 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) 

 

Orde van dienst van zondag 6 juni 2021 
Vanuit: De Oase 
Voorganger: ds. Charlotte Kremer 
Organist: Arie Vooijs 
 
VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
Welkom door ouderling van dienst 
(We gaan staan) 
Aanvangslied: 'Uit uw hemel zonder grenzen'  
 Lied 527 vers 1, 2, 3 en 4 

Stilte  
(v.) Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien, - 
(a.) zie ons hier staan. 
(v.) Wij die van U hebben gehoord, - 
(a.) hoort U ons aan. 
(v.) Uw Naam is dat U mensen helpt, - 
(a.) wees onze hulp, 
(v.) en dat U alles hebt gemaakt, - 
(a.) maak alles nieuw, 
(v.) en dat U ons bij name kent, - 
(a.) leer ons U kennen, 
(v.) die Bron van leven wordt genoemd, - 
(a.) doe ons weer leven, 
(v.) die hebt gezegd: Ik zal er zijn, - 
(a.) wees hier aanwezig.  
 Amen  
(We gaan weer zitten)  
Vervolg aanvangslied: 'Als een woord zijt Gij gegeven' 
 Lied 527 vers 5 

Kyriëgebed 
Glorialied: 'Het heil des hemels werd ons deel' 
 Lied 966 vers 1 en 5 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed om de heilige Geest 
Schriftlezing: Habakuk 2: 1 - 4 (door lector) 
Zingen: 'Blijf niet staren' 
 Lied 809 

Schriftlezing: Johannes 3: 22 - 4: 5 
Zingen: 'Kwam van Godswege' 
 Lied 456a: vers 1, 7 en 8 

 
 

 

Uitleg en verkondiging 
Kort meditatief orgelspel 
(Geloofsbelijdend lied) 'Vlammen zijn er vele' Lied 970 
Voorzang: vers 1 en 2 
Allen (gesproken) vers 3 
Voorzang: vers 4 en 5 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Gebeden 
(Dankgebed - voorbeden - stil gebed) 

(v.) … zo bidden wij samen: 
(a.) Heer, onze God, hoor naar ons bidden. 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 

Collecteaankondiging 
Inzameling van de gaven 
Nodiging 
Tafelgebed 
(v.) Die wij kennen als een Vader, die zichzelf ter 

sprake bracht in een mensenkind, een broeder. 
(a.) Gij, louter licht, en bron van eeuwig leven, 
 wij zegenen U! 
(v.) Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, 
 uw liefde. Gij vult onze leegte met overvloed. 
 Gij roept ons tot leven met nieuwe namen. 
(a.) Gij, louter licht bron van eeuwig leven, 
 wij zegenen U! 
(v.) Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen; 
 met hen en met alles wat ademt van genade 
 zingen wij hier: 
(a.) Gij louter licht en bron van eeuwig leven, 
 wij zegenen U! 
(v.) Wij zegenen U om het hoge Woord van den beginne, 
 dit Licht in ons duister, dit brood uit de hemel, de Zoon 
 naar uw hart, gezonden opdat wij allen U kennen,  
 voorgoed zullen leven, en gekozen tot vrienden. 
(a.) Hij Licht uit Licht, woord van den beginne, 
 Jezus Messias! 
(v.) Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël, 
 de wijnstok op wie wij allen zijn geënt. 
 Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken.  
 Hij opent ons de ogen, is het Licht dat ons vooruit 
 gaat. 

 

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
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(a.) Hij, ware herder, woord van den beginne, 
 Jezus Messias! 
(v.) Hij heeft zich gegeven, verloren als graan gezaaid  
 in de aarde, belofte van toekomst. 
 Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht. 
 Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons het 
 leven. Hij was als brood, gebroken, gedeeld, 
 levend brood: zijn lichaam voor ons. 
 Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn: 
 zijn bloed voor ons. 
 Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven: 
 hier delen wij met elkaar wat Hij ons gaf. 
(a.) Hij, Lam van God, brood uit de hemel, 
 Jezus Messias! 
(v.) Erfgenamen van zijn vrede, wij, voorgoed genoemd: 
 zijn lichaam, dat wij woning zijn voor U. 
 Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen, 
 die hemel en aarde verheugen. 
(a.) Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, 
 wij zegenen U! 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, … 
 

Vredegroet 
(v.) De vrede van Christus zij met u! 
(a.) En met uw geest.  
 

Delen van brood en wijn 
Gebed na de maaltijd 
Slotlied: 'God, schenk ons de kracht' 
 Lied 418 vers 1 en 2 

Zegen 
 

(v.) Verzadigd de honger, gestild ons verlangen,  
 met goedheid gevoed.  
(a.) Brood, dat ons doet leven! 
(v.) Genezen de dorst, gevuld onze kruiken, 
 een stroom van genade.  
(a.) Water, bron van leven!  
(v.) Geklaard is de dag, het donker voorbij. 
 Wij zien uw gezicht.  
(a.) Licht in onze wereld!  
(v.) Bij name geroepen, naar buiten gebracht,  
 een weg voor ons uit.  
(a.) Herder, die ons voorgaat!  
(v.) Die ons doorstroomt en ons in bloei zet,  
 rijpt ons tot vrucht. 
(a.) Wijnstok van de liefde!  
(v.) Bron en bestemming, trouw die ons draagt  
 voor altijd op adem. 
(a.) Waarheid, weg en leven! 
(v.) De genade van onze Heer Jezus Christus, 
 en de liefde van God en de eenheid 
 van de Heilige Geest, zij met ons allen.  
(a.) Amen 
 

Collectes 
- 1ste collecte: Vakantietas 
- 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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toelichting op de collectes 
Doet u mee aan de actie Vakantietas?  
 

 
 
 
 
 
In Zoetermeer wonen veel 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 gecollecteerd op 6 en 13 juni. 
Vindt u het leuk om zelf een cadeautje te kopen? 
U kunt dat meenemen naar de kerkdienst van 6 juni in 
(De Oase) en 13 juni in (de Pelgrimskerk). 
U kunt het ook door de week inleveren: 
In de consistorie van de Pelgrimskerk:  woensdag 16 juni 
van 14.30 - 16.00 uur, contactpersoon Marijke Vis, tel. 
3615464 
De Oase: woensdag 16 juni van 15.00 - 17.00 uur, 

contactpersoon Wout van Goeverden, tel. 3521829 

De Regenboog: dinsdag 8 en 15 juni van 14.00 - 15.00 

uur, contactpersoon Tineke Blankespoor, T 06-38293267 
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  
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Voor de kinderen en hun (groot)ouders 
"Johannes en Jezus" 
Bijbelverhaal: Johannes 3: 22 - 36 
De leerlingen van Johannes de Doper ontdekken dat 
Jezus en zijn leerlingen ook mensen dopen - net als 
Johannes. Het lijkt op concurrentie, maar daar denkt 
Johannes anders over. Als mensen aan hem vragen wat 
hij ervan vindt, antwoordt Johannes dat Jezus groter 
moet worden en hij zelf kleiner. 
 

Werkblad 1 
De kinderen kijken goed naar de beide platen waarop 
gedoopt wordt. Zijn ze gelijk? Zoek de verschillen. Het 
zijn er 10. Kleur daarna de plaat. 
 

Werkblad 2 
Op het werkblad staat een rebus. Kun jij hem oplossen? 
 

Kerkdienst online 
In de zomerperiode, juni t/m augustus, worden de 
vieringen op zondag live gehouden, afwisselend in de 
Pelgrimskerk, de Oase of de Regenboog. 
Het geluid van de dienst wordt dan live uitgezonden via 
Kerkdienstgemist of Kerkomroep. 
De dienst in de Oase op zondag 6 juni is om 10:00 uur 
voor ieder die dat wil te beluisteren via 
Kerkdienstgemist. 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. 
 

Reserveren live diensten 
Reserveren voor de live vieringen kan via de website: 
https://www.pgzoetermeer.nl/por/bijeenkomsten.php 
 

Versoepeling kerkdiensten 
Er zijn nieuwe richtlijnen gekomen met betrekking tot 
kerkdiensten. Volgens de nieuwe richtlijnen mogen 
maximaal 50 mensen de dienst bijwonen, uiteraard wel 
afhankelijk van het aantal zitplaatsen conform de 1,5 
meterrichtlijnen. 
Voor De Oase betekent dit dat het maximum aantal 
bezoekers uitgebreid kan worden tot 40, voor de 
Pelgrimskerk en De Regenboog tot 50.  
Reserveringen blijven noodzakelijk. 
Ook wat betreft zingen is er iets meer mogelijk: we 
mogen het slotlied weer zachtjes meezingen, op 
praatniveau. Dus nog even wachten voor we de lofzang 
weer uit volle borst mogen aanheffen, maar we zijn op 
de goede weg! 
 

Beroepingswerk (bijna) van start 
Op donderdag 3 juni is de beroepingscommissie 
geïnstalleerd. De commissie bestaat uit Jaap van den 
Berg (voorzitter), Anton Eelco Gerritsma, Jan van de 
Graaf, Astrid Maas, Jos Nouwt, Annie Piening, Deborah 
van Velzen, Ton Verheijke, Willem Vooijs, Marieke van 
der Zee en Renate van Zoelen. 
We zijn blij dat deze commissie, die zo representatief 
mogelijk is voor onze wijkgemeente, van start gaat om 
te gaan werven voor twee predikanten (1,8 fte). Waarom 
duurt het zo lang voordat we weer een nieuwe predikant 
hebben? 
1. Welke visie heeft de (wijk-)gemeente voor de 
 komende jaren? De  kerkenraad van de PWZZ 
 heeft op 26 mei een besluit genomen over ons 
 beleidsplan. 

 Zonder heldere visie of midden in een fusieproces zal  
 het animo voor vacature(s) gering zijn! 
2. Hebben we een reële inschatting van de financiële 
 mogelijkheden in de komende 8 à 10 jaar? Hoeveel 
 formatieruimte kunnen we ons veroorloven? De 
 kerkrentmeesters hebben berekend dat dit 1,8 fte is. 
3. Het moderamen en de wijkkerkenraad hebben 
 vervolgens ingestemd met deze inschatting. 
4. De inschatting van de financiële perspectieven is 
 daarna voorgelegd aan het College van Kerk- 
 rentmeesters van de PGZ. Die heeft ermee 
 ingestemd. 
5. Hetzelfde geldt als volgende stap voor de Algemene 
 Kerkenraad (AK) van de PGZ. 
6. De AK heeft het voorstel voor vacaturevervulling 
 vervolgens voorgelegd aan het Classicale College 
 voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB). 
 Die toetst het voorstel op de vraag of de 
 wijkgemeente kan voldoen aan haar financiële 
 verplichtingen. Recent heeft de CCBB onze 
 wijkgemeente een zogenaamde solvabiliteits- 
 verklaring verleend. 
7. Tenslotte moet het Breed Moderamen (BM) van de 
 Classis nog instemmen met het voorstel. Die toetst 
 of de werktijden van de predikantsvacature(s) van 
 voldoende omvang zijn. Met 1,8 fte lijkt dat goed te 
 zitten. Het voorstel is vorige week voorgelegd aan 
 het BM. Op 3 juni jl. ontving ons moderamen het 
 bericht dat de toestemming er is …! 
8. Nu kan en gaat de beroepingscommissie gelijk aan 
 de slag. 
9. Voordat één of meer predikanten worden beroepen 
 krijgen we weer te maken met kerkordelijke 
 procedure-stappen, waardoor ook deze fase de 
 nodige tijd zal vergen. 
Wij bidden de commissie Gods zegen toe voor haar 
belangrijke werkzaamheden en hopen zo spoedig 
mogelijk twee geschikte predikanten te kunnen beroepen. 
 

Frits von Meijenfeldt, scriba PWZZ 
 

Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente als een hartelijke groet en blijk van meeleven 
naar ons gemeentelid Ali Winters.  
Ali heeft op 2 juni haar 85e verjaardag gevierd. Haar 
adres is "Vivaldi", Brechtzijde 45, 2725 NR. We wensen 
Ali en Evert nog een fijne tijd samen. 

CvdT 
 

Vakantietas voor de gemeenschap rond de 
Pelgrimskerk 
Beste Pelgrimsgangers, 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 Regenboog 
te brengen. Dat kan ook naar de Pelgrimskerk. Op de 
woensdag 16 juni a.s. ben ik, samen met Janny de 
Zeeuw van 14.00 t/m 16.00 uur aanwezig in de 
consistoriekamer van de Pelgrimskerk. Daar kunt u de 
cadeautjes of een gevulde enveloppe afgeven. Vind 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 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1082-De-Oase-Zoetermeer
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.pgzoetermeer.nl/por/bijeenkomsten.php
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Kerkdiensten meebeleven in 't Centrum 
Vanaf zondag 6 juni a.s. is het weer mogelijk om op 
zondagochtend 10.00 uur de kerkdienst weer mee te 
beleven in 't Centrum. Vanwege de gewijzigde 
technische omstandigheden zal dat de dienst van vorige 
week zijn. Dit blijft zo totdat onze vaste kerkplek de 
Regenboog wordt. Dan worden de diensten van daaruit 
rechtstreeks met beeld en geluid uitgezonden. Dus tot 
die tijd komen we samen rondom een dienst die al op 
YouTube staat. In ’t Centrum is plaats voor 25 personen. 
Opgeven is nodig, u kunt dat voor zondag 6 juni bij mij 
doen. Douwe Klaucke, T (079) 316 80 00. Vanaf de 
dienst van 13 juni kan dat via de website van de POR. 
https://www.pgzoetermeer.nl/por/bijeenkomsten.php 
Mij bellen kan altijd. 
 

Jarigen 70+  
Op 7 juni is Mevr. A. Siersema-Brinksma jarig. 
 
Op 8 juni is Mevr. D. Wagenaar-Sikma jarig. 
 
Beiden van harte gefeliciteerd! 
 

Geloofsgemeenschap De Oase 
 

Bloemengroet 
De bloemen namens de Oase geloofsgemeenschap 
gaan deze week met een hartelijke groet naar dhr. G 
Baak, als blijk van meeleven na het overlijden van zijn 
vrouw Marja. 
 

Geloofsgemeenschap  De Regenboog 
 

Meeleven 
Sonja den Blijker, is gelukkig weer thuis na haar operatie 
aan haar hartklep. We wensen haar sterkte met de 
verdere revalidatie. 
 
We leven mee met Lia Ketel, en haar gezin nu Kees in 
de laatste dagen van zijn leven is gekomen. Dat ze de 
kracht van Gods Geest mogen ervaren in deze kostbare 
tijd. 
 
Wat is het mooi als je als grootouders je kleinkinderen 
en achterkleinkinderen met gevouwen handen bij de 
Here God mag brengen! In vreugdevolle en in moeilijke 
tijden. Dit doen velen van ons, en zo ook overgrootoma 
Tiny Droppert. Ze vraagt gebed voor haar achterklein-
kind Rosa. Rosa is enkele maanden geleden geboren, 
ze is doof. Nu zal Rosa bij leven en welzijn volgende 
week dinsdag 8 juni in Nijmegen een operatie 
ondergaan: dat zal enkele uren duren en daarbij zullen 
implantaten worden ingebracht. Bidt u mee, voor 
vaardigheid en wijsheid van de artsen, ondersteunend 
en verplegend personeel, voor kracht voor Rosa’s  
ouders en haar dierbaren en in het bijzonder voor deze 
kleine schat: dat Gods bescherming en genezing haar 
zal omringen, in de Naam van Jezus!  
 

Veel dank! Sandra Hermanus-Schröder  
 

Verjaardag 80+ 
Mevr. H.G.J. Enderman-Deen wordt op 7 juni 97 jaar. 
(Zorgcentrum de Rozentuin, Naomigang 1,  2719 DC, 
kamer 48) 

Dhr. H. Pronk wordt op 7 juni 81 jaar. 
 
Dhr. J.L. Rijsdijk wordt 7 juni 84 jaar. 
 
Dhr. D.F. van der Gaag wordt op 8 juni 86 jaar. 
 
Mevr. G.H. Groen wordt op 9 juni 81 jaar. 
 
Mevr. Joke van der Reijden-Nijland wordt op 10 juni 86 
jaar (Zorgcentrum Buytenhaghe, Bergmanstrook 45, 
2726 RR, afdeling Wijdezicht, kamer 235) 
Mevr. M. Tinga-Hofland wordt op 12 juni 96 jaar. 
 
Allen van harte gefeliciteerd! 
 

Actie Vakantietas 
Wilt u ook meedoen om kinderen uit arme gezinnen in 
Zoetermeer, die niet op vakantie kunnen, te verrassen 
met een tas met leuke dingen voor de vakantie? 
Behalve geld geven kunt u ook zelf iets kopen. U kunt 
dit zondag inleveren voor de kerkdienst (De Oase) of 
dinsdag 8 juni van 14.00-15.00 uur in de Regenboog. 
Meer informatie vindt u in het algemene deel van deze 
Nieuwsbrief. 
 

Tineke Blankespoor, namens diaconie POR 
 
 
 

Redactie PWZZ 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 PWZZ deel naar: 
nieuwsbriefpor@gmail.com 
 
Voor de Nieuwsbrief van zondag 13 juni graag de kopij 
inleveren uiterlijk woensdag 9 juni voor 18.00 uur 
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