
 

Hartelijk welkom bij de viering van onze online wijkgemeente. 
(https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ) 

Bij de viering 
In de viering van vandaag staat het samen breken en 
delen centraal, in gedachtenis aan Jezus die zo vaak 
aan tafels zat en brood brak en deelde met mensen die 
hij onderweg tegenkwam. Op deze dag zitten wij thuis 
aan een eettafel, bureau of met een bijzettafeltje bij de 
hand en zijn wij op afstand met elkaar verbonden in 
geloof, hoop en liefde. U kunt met deze viering mee doen 
door van te voren ook iets te eten en te drinken klaar te 
zetten: brood en wijn of water, een koekje en koffie. Het 
maakt niet uit wat. Ook Jezus deelde gewoon het 
dagelijks eten, dat wat dichtbij beschikbaar was.  
We lezen in deze viering uit Marcus 8 over het tweede 
teken van de broden.  
 
Afscheid en nieuw begin ze gaan deze dagen hand in 
hand. Samen danken, samen vooruitzien, samen breken 
en delen, met mensen dichtbij en ver weg, het is een van 
de kerntaken van de kerk. Wat fijn dat we dat mogen 
vieren in de wijkgemeente POR in Zoetermeer, in de 
gemeente Graft-De Rijp (ook daar zal deze viering 
worden uitgezonden via het YouTube kanaal kerkvideo 
GraftDeRijp) en in vele huiskamers verspreid over de 
aarde! 

 

Orde van dienst 
POR-online Zoetermeer, Zondag 7 februari 
Voorganger ds. Carina Kapteyn 
Dienst vanuit de Pelgrimskerk  

• Zingen: Lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht 

• Groet en bemoediging 

• Lofzegging en -zang: Lied 841: 1 en 2 Wat zijn de 
goede vruchten 

• Lezen: Marcus 8:1-9 Tweede teken van de broden 

• Lied 975 Jezus roept hier mensen samen 

• Overweging 
• Lied ‘Als een meesterwerk heeft God zijn kerk 

opgebouwd’ 

• Inzameling gaven 

• Lied ‘Aan uw tafel’ - Sela 

• Moment van breken en delen 

• Lied 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 

• Dankgebed voor de wereld, uitlopend in Onze Vader 

• Lied ‘Ga nu heen in vrede’  

• Zegen  

• Lied ‘Pelgrims waarheen gaat gij’ 

Collectes 
De collectedoelen voor zondag 7 februari 2021 
- 1e collecte. Werelddiaconaat (Bangladesh) – KIA 
- 2e collecte. Wijkwerk 
 
Let op! Voor de collecten wordt tegenwoordig alleen nog 
het IBAN nummer van de diaconie Oase gebruikt (dus 
ook de 2e collecte voor o.a. wijkwerk enz.). 
Het onderscheid wordt gemaakt in de omschrijving.  
Vanuit deze ene bankrekening worden opbrengsten 
verdeeld over de aangegeven doelen. 
1e en 2e collecte: NL66 RABO 0373 7129 01,  
t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. het doel van de collecte 
  

 

Bij de eerste collecte 
“Bangladesh - Beter bestand tegen het water” 
Van klimaat-
verandering hebben 
met name de armste 
landen te lijden. De 
cyclonen in 
Bangladesh nemen  
in kracht en aantal 
toe. Aan de ene kant 
maken die het land 
zeer vruchtbaar, maar 
aan de andere kant 
spoelen die ook de 
oogst van de toch al 
zeer arme bevolking 
weg. Met steun van 
Kerk in Actie helpen 
Bengaalse 
organisaties de bevolking zo veilig mogelijk te leven in  
dit waterrijke en vruchtbare land. Partnerorganisatie 
CODEC traint de bewoners in klimaatbestendige 
landbouw. Bij een ramp verlenen zij ook direct noodhulp. 
Kwetsbare gezinnen krijgen geld voor voedsel, maar ook 
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voor nieuw landbouwgereedschap en zaden van 
gewassen die tegen zout water kunnen, om hun bestaan 
weer op te bouwen. Zo probeert Kerk in Actie samen met 
partners in Bangladesh te voorkomen dat nieuwe 
overstromingen weer op een ramp uitlopen. Steunt u ook 
het werk van Kerk in Actie in Bangladesh en andere 
werelddiaconale projecten? Wij bevelen de collecte van 
harte aan. Meer informatie op 
www.kerkinactie.nl/bangladesh. 
Zie de video: https://youtu.be/EiLb3QtEEsw 
(Ieder jaar op de eerste zondag in februari wordt een 
wereld-diaconaats-collecte gehouden als dank voor de 
wereldwijde hulp bij onze watersnoodramp van 1953.) 

(Diaconie en werkgroep ZWO) 

Voor de kinderen en hun (groot)ouders 
“Duizend volgers” 
Bijbelverhaal: Marcus 1:29-39 
Jezus maakt de schoonmoeder van Simon beter. 
’s Avonds komen er nog veel meer zieken naar hem toe, 
die allemaal genezing vinden. De volgende dag probeert 
Jezus rust te zoeken, maar iedereen blijft hem 
opzoeken. Het zijn er steeds meer. Er zijn massa’s 
volgers, ze lijken wel een optocht te vormen of vrienden 
van Facebook of vloggervolgers. 
  
Werkblad: Er gaan veel mensen achter Jezus aan. Het 
wordt een hele optocht! 
Op het werkblad zie je een begin. Wie teken jij daar nog 
allemaal bij? Ook jezelf? 

Virtuele koffie na de dienst via Jitsi 
Alle leden van de drie POR-gemeenschappen zijn van 
harte welkom, om elkaar online even te zien, een reactie 
te geven op de dienst of gewoon wat bij te praten. Ook 
vandaag kunnen wij elkaar ontmoeten vanaf 11:30 uur 
tot ca. 12:10 uur. 
Hoe werkt het?  Via Jitsi. Klik (op laptop of PC vaak in 
combinatie met control) op de link  
https://meetme.bit.nl/OnlineKoffiePORfebruari 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) , Jan Jonker (jkjonker@gmail.com of 
06-12073865) 

Oude Kerk 
Avondmuziek ‘Nieuwe kracht’ 
Zondagavond 14 februari zenden we vanuit de Oude 
Kerk weer een Avondmuziek uit, de eerste in een serie 
van drie in het voorjaar, met als vertrekpunt steeds een 
Psalm.  
Het thema van de komende Avondmuziek is ‘Nieuwe 
kracht’, ingegeven door Psalm 23 en Johannes 10. 
Schriftlezingen en gebeden worden instrumentaal en 

vocaal afgewisseld. Medewerking is er van cantor-
organist Ronald de Jong op orgel, klavecimbel en 
vleugel, Deborah Thoen-de Jong op viool en de liturg is 
ds. Kees Wesdorp. Met dank aan de technici die de 
livestream mogelijk maken.  
De pdf van de liturgie en de link naar de beelduitzending 
vindt u op de website van de Oude Kerk Gemeente. 
(www.oudekerkgemeente.nl)  
Beleef het mee, vanaf 18.30 uur! 

Jaap van der Giessen, 
(werkgroep muzikale avonddiensten) 

 

Kerk in Zoetermeer:  
Februarikrant over de toekomst van de kerk 
Onder het motto ‘Houd moed, heb lief!’ denkt de 
februarikrant van Kerk in Zoetermeer, deze week 
verschenen, na over kerk-zijn en de toekomst van 
geloofsgemeenschappen, aangeduid als ‘herkerken’. 
Met interviews, beschouwingen, handreiking en een 
enquête voor de buurt biedt het nummer ruime 
gespreksstof en materiaal voor verder nadenken 
hierover. Kerk in Zoetermeer geeft een voorzet, neemt u 
het over in de eigen wijkgemeente. 
Redactie Kerk in Zoetermeer 

Op weg naar volgende week 
Komende zondag 14 februari, zal mijn laatste viering in 
Zoetermeer zijn als predikant van de wijkgemeente 
POR. Onze jongeren zullen daar ook aan meewerken. 
Fijn als u ook online meeviert op ons gebruikelijke 
YouTube -kanaal.  
In deze week kunt u mij nog rustig bellen, mailen of 
appen mocht u persoonlijk afscheid willen nemen. 
Vanaf 14 februari heb ik twee weken vakantie/verhuistijd. 
Vanaf 19 februari zal ons nieuwe adres zijn: Keizerbuurt 
2, 1483 BW De Rijp.  
Op 28 februari zal ik intrede doen in de wijkgemeente 
Graft-De Rijp.  

(Ds. Carina Capteyn) 

 

Geloofsgemeenschap De Oase 

Bloemengroet 
Mevr. Els Alebregtse, scriba en mevr. Grietje Cusell, 
diaken hebben afscheid genomen als ambtsdrager. Voor 
hen zijn deze week de bloemen met een hartelijke groet 
uit de Oase geloofsgemeenschap. Dank voor jullie 
jarenlange inzet. 

 

Bericht van overlijden: 
Ons gemeentelid mevr. Nieuwenhof. Mevr. H. (Riek) 
Nieuwenhof-Barendrecht is overleden op 28 januari 
2021. Zij is 89 jaar geworden. Riek was sinds juni 2005 
weduwe van de heer Henk Nieuwenhof. De begrafenis 
op begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag heeft 
in kleine kring plaats gevonden. Wij wensen haar 
kinderen en kleinkinderen en allen die haar zullen 
missen de troostende nabijheid van God en mensen. 
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Meer zicht op elkaar 
Sanneke Mast is vorige week vrijdag thuisgekomen. Er 
komt nu een paar keer per dag thuiszorg. Dat is  nodig 
omdat ze, opnieuw, moet leren om zichzelf te redden, 
daarom heeft ze ook fysiotherapie.Jaap en Sanneke zijn 
vol goede moed. Ze zijn dankbaar en blij met de 
aandacht die ze krijgen in de vorm van kaarten, 
telefoontjes en berichtjes.Laten we hen blijven gedenken 
in onze gebeden. 

 

Verjaardagen 80+ 
- Op maandag 8 februari wordt Mevr. M.A. Sijtsma – 

Drexhage 80 jaar jaar.  
- Op woensdag 10 februari wordt Mevr. A.P. van der 

Waals – Koning 97 jaar.  
- Op woensdag 10 februari wordt Mevr. N.G. Gomes – 

Poortvliet 80 jaar.  
 
Wij wensen hen een gezegende dag toe. Dat er goede 
mensen om hen heen moge zijn met zorg en aandacht. 

 

Actie  Kerkbalans 
Afgelopen weken zijn er ruim 25 vrijwilligers op pad 
geweest voor het bezorgen en weer ophalen van de 
toezeggingsfomulieren  voor de Actie Kerkbalans 2021. 
Met elkaar heeft dit een flinke stapel, zeg maar een klein 
bergje aan enveloppen opgeleverd. Het was dit jaar met 
de corona niet zo makkelijk . Zowel gevers en lopers 
moesten er dit jaar meer moeite voor doen. Allen  
hartelijk dank daarvoor!  

(Henk van Woerden, wijkcoördinator De Oase) 

 

 

 

 

Geloofsgemeenschap  De Regenboog 

Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet en 
bemoediging naar Astrid Brouwers. 

Meeleven 
Gelukkig is dhr. Cor Kühlman vanuit het zorghotel weer 
in zijn eigen huis. ( Juweellaan 370) 
We wensen hem verdere beterschap toe. 
 
Op 30 januari 2021 is Thuisgeroepen en heengegaan 
onze zuster in het geloof, Janny Smits-Burger, in de 
leeftijd van 76 jaar. De dankdienst voor haar leven heeft 
in besloten kring plaatsgevonden Medeleven vanuit de 
gemeente via een kaartje of gebed wordt zeer op prijs 
gesteld. 

 

Voorbede voor gemeenteleden wordt van harte 
gewaardeerd en zo wil ik graag de namen van Cees en 
Nel Snip en van Bernadette Verbeek onder uw aandacht 
brengen. Zij zijn afgelopen tijd verhuisd naar de 
Floriadehof. Het kost tijd om helemaal te wennen en je 
ook echt thuis te voelen. De gezondheid van Cees is op 
dit moment erg broos. We wensen hen en alle bewoners 
in woon- en zorgcentra Gods nabijheid, kracht en zegen 
toe!  
 
Ook uw gebed voor pastor Sjon Donkers wordt zeer 
gewaardeerd. Laten we in gedachten rondom hem en 
zijn dierbaren zijn.  
 
Hartelijke groet & zegen gewenst, 
namens het pastorale team,  

Sandra Hermanus-Schröder. 

 

Jarigen 80 plus 
- Dhr. J. Boxhoorn wordt op 9 februari 89 jaar  
- Mevr. G.F. van Mourik - van den Brink wordt op 10 

februari 83 jaar.  
- Mevr. I. van der Poel – Regensburg wordt op 10 

februari 92 jaar. 
Van harte gefeliciteerd!  
 

Bedankje  
 
Beste mensen, 
Hierbij laten we weten dat wij ons hebben laten 
overschrijven naar de “ Ontmoetingskerk”  te Pijnacker. 
Wij bedanken een ieder voor de tijd dat we met elkaar 
hebben mogen samenwerken en waarin we samen ons 
geloof hebben mogen beleven. 

 

Met vriendelijke groet, 
Kees en Hanneke Paling 

 

  

Redactie Nieuwsbrief POR/Weekbericht Oase 
  
Kopij vanuit De Oase kunt u, zoals altijd, sturen 
naar: 
weekberichtoase@gmail.com 

  
of voor het gezamenlijke POR deel naar: 
nieuwsbriefpor@gmail.com 
  
Voor de Nieuwsbrief van 14 februari graag 
de kopij inleveren uiterlijk woensdag 10 februari  
voor 18.00 uur. 
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Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk 

Meeleven 
Op 28 januari 2021 is Thuisgeroepen en heengegaan, 
Cornelis Heijkoop, in de leeftijd van 94 jaar. De 
uitvaartplechtigheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden. We wensen Mevrouw Heijkoop en allen 
die hen lief en dierbaar zijn Gods nabijheid, troost en 
zegen toe in de tijd van afscheid nemen.  

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente als een hartelijke afscheidsgroet naar Nils en 
Carina van Velzen-Kapteyn.  

Zij gaan binnenkort verhuizen naar De Rijp. In de dienst 
van zondag 7 februari neemt Carina afscheid van de 
Pelgrimskerkgemeente. Deze dienst is opgenomen op 
woensdag 3 februari. Vandaag is de uitzending. (cvdt) 
 

Jarigen 70+ 7 feb. – 13 feb. 2021. 
- Op 8-februari is jarig  mevr. T. de Gelder-de Jager. 
- Op 8 februari  is jarig dhr. S. Wondergem. 
- Op 11-februari dhr. C. van der Helm. 
- Op 14-februari dhr. J.M. van der Tas. 
 
Van harte gefeliciteerd  

 

  

Bloemen voor Carina, Nils & familie 
Vanuit de Pelgrims-kerk-gemeente willen we op deze laatste zondag dat ds. 
Carina Kapteyn vanuit de Pelgrimskerk voorgaat haar bedanken met een 
prachtig bloemstuk. Het is gemaakt door Marjoke Lankhorst, sinds kort nieuw 
gemeentelid van onze geloofsgemeenschap. Met deze kleurige geste wensen 
we Carina, Nils en hun kinderen Gods nabijheid, vreugde en zegen toe, op de 
weg die ze zullen gaan. Ga met God en Hij zal met jullie zijn!  
 



 

 


