
 

 

    

NIEUWSBRIEF 
van de Protestantse Wijkgemeente 

Pelgrimskerk/Oase/Regenboog 
 

Zondag 21 februari 2021 

Pastores: 
Sandra Hermanus-Schröder, wijkpastor  
Telefoon: 079 - 888 02 34 
Mobiel: 06 - 2152 5868  
scbhermanus@gmail.com    
Beschikbaar op:  
dinsdag en donderdag 

Sjon Donkers (wijk 19) 
Telefoon: 079 - 361 90 32  
Mobiel: 06 - 2039 6023  
sjondonkers@gmail.com  
Beschikbaar op:  
maandag, dinsdag en donderdag 

 

 
Hartelijk welkom bij de viering van onze online wijkgemeente.  

 

 (https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ) 

Bij de viering 
Vandaag is het de eerste zondag van de 40dagentijd: 
de 7 werken van barmhartigheid staan centraal, 
gekoppeld aan de mooie acties van Kerk in Actie / ZWO/ 
diaconie. Deze zondag gaat het om de zieken 
bezoeken. Jezus roept daartoe op: reeds in Zijn tijd 
doorbreekt Hij radicaal een normaal dat anderen 
buitensluit. De Heer laat in Zijn leven zien wat het 
betekent om te leven vanuit je warme hart door het 
goede goed te doen (barmhartigheid en gerechtigheid). 
En ken je de ervaring van Psalm 23:4a (Al ging ik ook 
in een dal van de schaduw des doods … ), dan ben je 
veilig bij de Heer ( … ik zou geen kwaad vrezen, Psalm 
23:4b), want Hij is je Herder!  

Sandra Hermanus-Schröder, pastor 

Orde van dienst van zondag 21 februari 2021  
 
Online dienst vanuit de Pelgrimskerk 
Voorganger: Sandra Hermanus-Schröder 
 
VOORBEREIDING 

• Orgelspel  

• Psalm 23c Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, vers 
1 en 2  

WELKOM en korte inleiding  

• Groet en bemoediging 
o (v:) Genade zij u en vrede van God de Vader 

en van de Heer Jezus Christus  
o (a:) Amen 
o (v:) Onze hulp is de Naam van de Heer 
o (a:) Die hemel en aarde gemaakt heeft.  

• Drempelgebed  

• Psalm 23c, vers 3, 4 en 5  

• Kyriëgebed  

• Lied over de 7 werken van barmhartigheid, vers voor 
1ste zondag  

 

DIENST VAN HET WOORD  

• Gebed om de Heilige Geest 

• Schriftlezing: Psalm 23 en Mattheus 25:36  

• Lied NLB 887  

• Verkondiging  
Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods, 
ik zou geen kwaad vrezen ... Psalm 23:4 (SV)  

• Kort meditatief orgel/pianospel  
 
DIENST VAN HET ANTWOORD  

• Inzameling van de gaven,  
o.a. uitleg van de collecte KiA, Moldavië, uitleg 
Paasgroetenactie, aandacht voor het Bewaa-
rexemplaar van de 40dagentijd nieuwsbrief (incl. 
40dagentijdkalender 2021)  

• Gebeden 

• Slotlied NLB 425  

• Zegen  

Volgende week vakantie 
Volgende week (22-26 februari) ben ik in verband met 
de voorjaarsvakantie een weekje vrij. Bij zeer dringende 
zaken kunt u zich wenden tot Wil Bettenhausen. 

Sandra Hermanus-Schröder 

Collectes 
De collectedoelen voor zondag 21 februari zijn: 
1e voor Werelddiaconaat – Moldavië.   
2e voor wijkwerk. 
Let op! Voor beide collecten wordt het IBAN nummer 
van de diaconie Oase gebruikt.  
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 
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1ste collecte: Kerk in Moldavië helpt 
kwetsbare mensen 
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel 
inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blij-
ven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kin-
deren en ouderen zijn. De organisatie Moldovan Chris-
tian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten met 

training, advies en fi-
nanciën bij het op-
zetten van lokale di-
aconale initiatieven. 
Zo traint MCA kin-
deren en jongeren 
om steun te geven 
aan en op te komen 
voor ouderen in hun 
eigen dorp. Zowel 
de jongeren als de 
ouderen zijn hier en-
thousiast over.  
Geef ouderen en 

jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aan-
dacht die niemand anders hun kan geven. Deze col-
lecte van harte aanbevolen. Over deze actie is een 
aansprekend filmpje van 4 minuten te bekijken via: 
https://vimeo.com/389278919 .  
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd   

(Diaconie en Werkgroep ZWO) 

 
40-Dagentijdcampagne 
Afgelopen woensdag – Aswoensdag - begon de 
40dagentijd, de voorbereidingstijd voor Pasen.” Het 
Thema voor 2021 is: “Ik ben er voor jou”. Aan de hand 
van zeven werken van barmhartigheid (Matth. 25) wordt 
dit uitgewerkt en is er wekelijks een collecte. 
- Voor onze wijkgemeente POR is een aparte 

40DAGENTIJDBRIEF uitgegeven. Hierin wordt de cam-
pagne uitgelegd. Deze brief is vorige week (14-2) di-
gitaal en op papier verspreid. U kunt een geprinte 
versie van de 40dagentijdbrief bestellen bij de ZWO. 

- Een 40dagentijdkalender kunt bestellen u bij de 
ZWO of de website www.kerkinactie.nl. Het is een 
kalender voor thuis, om elke dag toe te leven naar 
Pasen met gebeden, gedichten en meditaties voor 
bezinning en inspiratie.  

- Paasgroetenactie: Met de Paasgroetenactie van 
Kerk in Actie kunt u gedetineerden en tbs’ers in Ne-
derland en Nederlandse gedetineerden in het bui-
tenland een bemoedigende groet sturen. De eerste 
kaarten zijn al besteld en bezorgd. Doet u ook mee? 
Het kan nog tot 4 maart. Dus bestel direct bij de 
ZWO. Voor de verdere werkwijze zie de 40dagen-
tijdbrief   

- Soepactie: Iedere week kunt u een Sobere of - 
Eenvoudige Maaltijd voor dinsdag of woensdag 
bestellen. Deze bestaat uit maaltijdsoep en 
versgebakken broodjes. De eerste keren is er een 
verrassing bij om de verbondenheid te vieren. De 
maaltijd kunt u ophalen bij de Oase (dinsdag) of de 
Regenboog (woensdag). Wij brengen de maaltijd 
ook graag bij u thuis. Opgeven voor maandag 22 
februari 12:00 uur. Bij de ZWO. Iedereen kan 
meedoen. 

Bestellingen of berichten telkens via 

zwovandepor@gmail.com sturen (M.Cusell)  

(Diaconie en Werkgroep ZWO) 
.  

Voor de kinderen en hun (groot)ouders 
Zondag 21 februari is de eerste 
zondag van de Veertigdagen-
tijd. Veertig dagen lang volgen 
we Jezus, op weg naar Pasen. 
Thuis kunnen jullie meedoen 
door samen te lezen en te 
knutselen in het gezinsboekje. 
In de nieuwsbrief staat het 
Bijbelverhaal met een 

verwerking erbij. En elke zondagmorgen kunnen jullie 
kijken naar een filmpje over het Veertigdagenproject op 
het YouTube-kanaal van de POR. Doen jullie mee? 
 
Vandaag lezen we uit Marcus 1:12-15. Jezus gaat naar 
de woestijn. Daar wordt Hij veertig dagen op de proef 
gesteld door Satan. Er zijn wilde dieren, maar ook 
engelen die voor hem zorgen.  
 
Werkblad 
Met de afbeeldingen op het werkblad mag je een 
kijkdoos van een woestijn maken. Kleur alle plaatjes en 
knip ze uit. Plak evt. (vogeltjes)zand onderin je kijkdoos. 
Plak alle figuurtjes met de plakstrook vast op de 
onderkant. Maak een kijkopening voorin je kijkdoos. 
In de deksel kun je een grote opening knippen en die 
met cellofaanpapier beplakken. 
Heb je geen doos? Je kunt alle figuurtjes ook staande 
op een stevig stuk papier of karton plakken. 
Of je knipt de plakstrookjes eraf en maakt een woestijn-
schilderij door alle plaatjes op een gekleurd vel te 
plakken....Veel plezier! 

 

Virtueel koffiedrinken op zondag na de dienst 
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),  
Jan Blankespoor (jhblankespoor@casema.nl ) en  
Jan Jonker (jkjonker@gmail.com ). 
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Voorlopige opbrengst actie kerkbalans 2021  
De eerste telling van de toezeggingen voor de actie 
kerkbalans 2021 is bekend. Dankbaar zijn we voor 
velen die weer hebben toegezegd, ook ondanks alle 
onzekerheid rondom corona. Voor de POR als geheel 
komt de telling uit op het mooie bedrag van bijna 
€240.000. Maar op grond van voorgaande jaren en ook 
al rekening houdend met de corona gevolgen hadden 
we toch op bijna €15.000 meer gerekend. Nu blijkt uit 
een eerste analyse dat nog een behoorlijk aantal leden 
die vorig jaar wel hebben toegezegd, dat dit jaar nog 
niet gedaan te hebben. Indien deze leden alsnog 
dezelfde toezegging zouden doen als in 2020 komen 
we precies op het begrote bedrag uit. Dat zou mooi zijn. 
Binnenkort ontvangen deze leden een herinnering. We 
rekenen op uw medewerking! Namens de POR-
kerkrentmeesters Henry van der Wiel, 

(hvdwiel_kerkrentmeester@outlook.com) 

Programma voor POR kerk online tot Pasen 
De komende weken, tot Pasen staat in principe het 
volgende op het programma. 
Op zondag is er de viering uit een van onze 
kerkgebouwen. Op woensdag is er de special van 
pastor Sandra Hermanus-Schröder. De komende 
weken is het thema op woensdag: God en elkaar 
ontmoeten door liefdevolle acties. Vrijdag is de dag 
voor het verhaal door Petra Vossegat. Wanneer hij 
weer beter is, wil pastor Sjon Donkers zijn serie op 
zaterdag afmaken. Voor zover het mogelijk is om 
opnames te maken, zal er af en toe op zaterdag een 
muziek special zijn. Het geluid van de video’s op 
YouTube zal steeds op Kerkdienstgemist 
(https://kerkdienstgemist.nl/stations/1082-De-Oase-
Zoetermeer) te beluisteren zijn. 
Vriendelijke groet, ook namens Beppie van der Plas, 
Jan Jonker (jkjonker@gmail.com). 

Gezocht 
Regelmatig kunt u deze oproep lezen: gezocht 
vrijwilligers voor…  
Misschien denkt u: dat kan ik niet, of iemand anders 
kan het vast beter. 
Stap eens over de drempel heen en vraag waarmee 
kan ik helpen? Er zijn zoveel talenten in onze 
gemeente, en iedereen kan leren.  
Misschien denkt u ik kan eigenlijk alleen maar …. , 
maar misschien hebben we juist daar behoefte aan.  
Dus: denkt u: ik kan niet de deur uit, maar ik kan wel 
bellen: meld u aan en vorm zo een schakel in onze 
gemeente. Of denkt u: ik vind filmen wel leuk, maar ik 
heb het nog nooit gedaan: meld u aan voor het 
opnemen van de online diensten. Het opname team 
neemt u graag mee in het leren.  
Dit zijn maar twee voorbeelden. En zo zijn er nog veel 
meer mogelijkheden: misschien heeft u zelf een idee. 
Laat het ons weten. Wij hebben elkaar nodig om 
samen gemeente van God te kunnen zijn, in deze tijd, 
in deze stad.  

Introductie Marjan Zebregs 
Vanaf 1 maart is ds. Marjan Zebregs uit Wateringen 
verbonden aan de POR als ambulant medewerker.  Op 
28 februari zal haar intrededienst te bekijken zijn op het 
YouTube kanaal van de POR, naast de reguliere dienst 
die vanaf 10.00  uur te zien zal zijn. 

Hierbij stelt zij zich voor. 
Zestig jaar geleden ben ik geboren in Rotterdam. Na 
mijn middelbare school in Deventer, ben ik in Enschede 
bestuurskunde gaan studeren. Na mijn afstuderen heb 
ik 27 jaar diverse functies bij de rijksoverheid vervuld. In 
1988 ben ik getrouwd met Rolf Voormolen en we 
hebben een dochter Machteld (1991) en een zoon 
Reinout (1995) gekregen. Tot 2015 woonden we in 
Voorburg. 
Tijdens een eredienst in onze wijkgemeente eind 2006 
kreeg ik mijn roeping. Enkele maanden daarna ben ik in 
Leiden begonnen met de opleiding tot 
gemeentepredikant. De eerste vijf jaar studeerde ik 
naast mijn baan als rijksambtenaar. 
Na mijn afstuderen aan de Protestantse Theologische 
Universiteit (PThU) in 2014, ben ik anderhalf jaar 
‘bijstand in pastoraat’ geweest in de wijkgemeente ‘Den 
Haag ZuidWest’. Op 19 april 2015 ben ik in 'De Goede 
Herder' in Valkenburg ZH bevestigd als predikant en 
heb ik daar intrede gedaan. Op 11 oktober 2020 heb ik 
intrede gedaan in 'De Lichtbron' in Wateringen-
Kwintsheul-Wateringseveld.    
Begin februari kreeg ik totaal onverwacht een 
telefoontje van de Protestantse Kerk of ik interesse had 
in een tijdelijke aanstelling als ‘ambulant predikant’. Als 
deeltijd predikant van 'De Lichtbron' met een – gelukkig 
– goede gezondheid, heb ik er ruimte voor. Enthousiast 
werd ik, toen ik de naam van de POR hoorde, omdat ik 
goede herinneringen heb aan mijn stage in 2013 bij de 
wijkgemeente ‘De Regenboog’, inclusief de toenmalige 
contacten met de ‘Pelgrimskerk’ en ‘De Oase’. De 
afgelopen jaren ben ik incidenteel voorgegaan in elk 
van de drie POR kerken.  
Ik kijk uit om de POR te gaan dienen in pastoraat en 
eredienst. Ds. Carina van Velzen-Kapteyn heeft mij 
informatie gegeven voor mijn pastorale taak en Beppie 
van der Plas voor het geheel. Het pastoraat zal ik als 
regel op dinsdag doen. Voor de POR en voor 'De 
Lichtbron' geldt dat er flexibiliteit is bij specifieke 
behoefte aan een predikant. Ik ben te bereiken via de 
mail: m.zebregs@protestantsekerk.nl  of via de 
contactpersonen van De Oase, Riet Haye en Eveline 
van Velzen. 
Vrede en alle goeds! 

Ds. Marjan Zebregs 

Actie “Hart voor jou!” 
Corona maakt dat we elkaar 
weinig of niet zien waardoor de 
eenzaamheid onder bewoners 
van alle leeftijden zienderogen 
toeneemt. Anderzijds is er veel 
personeel op de been om deze 
coronatijd goed met elkaar door te 
komen. “We worden coronamoe” 

is een kreet die we ook veel hebben gehoord de 
afgelopen weken.  
Stichting Present wil daar een stukje bemoediging in 
geven. Met een klein gebaar willen we op 
complimentendag 1 maart a.s. voor diverse 
doelgroepen de actie “Hart voor jou!” houden. Iedereen 
van jong tot oud kan hieraan mee doen.  
Wat is de bedoeling? 
Je maakt één of meerdere hartjes van zelf te kiezen 
materiaal. Dat kan op vele creatieve manieren door 
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haken, breien, creatief met papier, schilderijtje in 
hartvorm en vul zelf maar in. Het mag max. 10 cm. zijn 
en moet in een brievenbus passen. 
Je meldt je aan bij onderstaand e-mail adres en levert 
het vervolgens in op dinsdag 23 februari tussen 16.00 
uur en 17.30, woensdag 24 februari tussen 11.30 en 
13.00 uur of donderdag 25 februari tussen 16.00 uur en 
17.30 uur in bij Stichting Present op het kantoor aan de 
Frans Halsstraat 3. 
Wil je ook mee bezorgen? Geef dat dan aan bij je 
aanmelding. Dan nemen we kontakt met je op. Wij 
zorgen dat de hartjes met vrijwilligers op 1 maart op de 
juiste plekken bezorgd worden.  
Aanmelden kan bij Jacqueline via 
jacqueline@presentzoetermeer.nl zodat wij weten op 
hoeveel hartjes we kunnen rekenen. 
Doen jullie mee? Alvast bedankt en veel plezier bij het 
maken van de hartjes! 

 

Geloofsgemeenschap De Oase 

In memoriam 
Op dinsdagmorgen vroeg, 16 februari, is in het 
ziekenhuis Jenny Baartse overleden. Ze is 82 jaar 
geworden. Na een lange periode van ziekte is zij rustig 
ingeslapen, in het vertrouwen dat zij naar haar hemelse 
Vader zou gaan. De dankdienst voor haar leven is op 
dinsdag 23 februari om 14.00 uur in de Meerbloemhof. 
We bidden om moed en kracht voor Klaas en hun 
kinderen en kleinkinderen. Ze zal gemist worden. 

Marga Schipper 

Bloemengroet 
Namens de Oase geloofsgemeenschap gaan de 
bloemen met een hartelijke groet en felicitatie naar dhr. 
en mevr. de Graaff-Slootweg, Kuiperberg 6. 11 Februari 
vierden zij hun 55-jarig huwelijksfeest. 

Verjaardagen 80+ van 23 - 27 februari  
Deze week hopen hun verjaardag 80+te vieren: 
Dhr. A.P.K. Roos. Hij wordt op 23 februari 81 jaar 
Mevr. M.H.M.J. Leddy – Smit wordt op 25 februari 86 
jaar 
Dhr. D.W. Slot  wordt op 26 februari 88 jaar 
Op 27 februari zijn jarig 
 Dhr. W.G. de Rooij. Hij wordt 82 jaar, 
 Mevr. J.C.M. Visser – Mol wordt 82 jaar, 
 Mevr. G.M. Groenendijk – Smits wordt 81 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 Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de 
Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en 
felicitatie naar zr G.E. van der Kruk-Ypma, Nassaulaan 
455, 2712 PX. Zr. van der Kruk hoopt woensdag 24 
februari haar 93e verjaardag te vieren. Wij wensen haar 
God`s zegen toe en nog een goede tijd toe met allen die 
haar lief zijn.  cvdt 

Jarigen 70+ 21 feb. – 27 feb. 2021. 
24-feb Mevr. G.E. van der Kruk-IJpma, 
Nassaulaan 455, 2712 PX  
Van harte gefeliciteerd 

Soepactie voor de Pelgrimskerk 
Vind u de soepactie mooi maar heeft u moeite met de 
bestelling of het ophalen? Ik vind het fijn als u mij dan 
inschakelt. Bel mij of stuur een mailtje. Ik zal er voor 
zorgen dat de soep en broodjes bij u thuis komen. Een 
aantal keren zal er zelfs Topsoep zijn maar natuurlijk is 
de andere soep ook heerlijk. Er is zelfs de mogelijkheid 
voor vegetarische soep. Dus schroom niet en mail of 
bel.  Marijke Vis, e-mail marijke.m.vis@gmail.com  

40Dagentijd & huispaaskaarsen 
Op 17 februari a.s. begint de 40dagentijd. We doen mee 
met Kerk in Actie, zie ook 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-
actie/onze-themas/kom-in-actie-campagnes-
40dagentijd/, tijd van bezinning en ommekeer, op weg 
naar Pasen. In deze nieuwsbrief kunt u nog veel meer 
lezen over deze bijzondere tijd en hoe u mee kunt doen. 
En dan Pasen … Ook dit jaar kunt u een huispaaskaars 
bestellen. U kunt de ontwerpen bekijken op de website 
is https://boca.nl/documentatie/kerkelijk/ 
Dan komt u in de catalogus. De huispaaskaarsen staan 
op bladzijde 8, 9 en 10.  
In de Pelgrimskerk en de Pelgrim kiezen we voor het 
symbool van de Emmaüsgangers: als mensen 
onderweg, "waarheen Pelgrims, waarheen gaat gij, ’t 
hoofd omhoog …” Wie weet, is dit ook iets voor jou en 
u thuis. Maar het kan ook natuurlijk een ander motief 
zijn. Uw keuze kunt u doorgeven tot uiterlijk 22 
februari aan Gerda Griffioen, 
gerda@depelgrimzoetermeer.nl 
Dit zijn de prijzen: 
 

A en B 60 cm €65 
A en B 40 cm 
€39,80 
A en B 30 cm €33 
 

C, D, E en F 60 cm 
€58,95 
C, D, E en F 40 cm 
€33,75 
C, D, E en F 30 cm €27 
C, D, E en F 25 cm 
€20,50 

 

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 28 februari graag 
de kopij inleveren uiterlijk woensdag 24 februari  
voor 18.00 uur. 
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Geloofsgemeenschap De Regenboog 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar 
pastor Sjon Donkers. We bidden hem een spoedig 
herstel toe zodat hij weer aan de slag kan in de 
gemeente, dat is wat hij zo graag wil. 

Meeleven 
De ijspret was voor velen een verademing afgelopen 
weekend. Helaas kan de pret ook wel eens omslaan. 
Cees v.d. Graaf had de pech om te vallen en zijn heup 
te breken. Gelukkig is hij intussen wel thuis waar voor 
hem gezorgd kan worden door Sofie. Cees woont op de 
Westergo 13, 2716 CA. 

Overlijden 
Afgelopen vrijdag hebben we samen met Nel, de 
vrienden en gemeenteleden (zowel fysiek als online) 
afscheid genomen van Cees Snip. Cees is op 12 
februari 2021 Thuisgeroepen en heengegaan, in de 
leeftijd van 88 jaar. We willen biddend om Nel en de 
vrienden heen staan en Nel Gods nabijheid, troost en 
kracht toewensen in de tijd die komt. Lieve kaartjes zijn 
van harte welkom (Willemijngang 40, 2719 BR).  

Jarigen 80+ 
Mevr. Nelly Goedman - du Chatinier wordt op  

20 februari 89 jaar 

Mevr. S. van Vliet – Treebus wordt op 22 februari  

93 jaar 

Mevr. N. Pronk – Haasnoot wordt op 23 februari  

87 jaar 

 

Mevr. Coby Nijdam - de Haan wordt 25 februari 83 jaar  

Dhr. B.L. Buschman wordt op 25 februari 80 jaar  

Dhr. W. Plugge wordt op 26 februari 89 jaar  

Mevr. C.J. Bosch – Bennema wordt op 27 februari 

81 jaar  

Mevr. C.M. Koning - van der Vange wordt op  

27 februari 91 jaar 

 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Soepactie 40dagentijd 
In de Regenboog kunt u voor woensdag 24 februari, 3 
maart, 10 maart en 24 maart soep bestellen. Geef uw 
bestelling voor de eerste keer door vóór maandag 22 
februari 12.00 uur aan zwovandepor@gmail.com, met 
naam, adres, telefoonnummer, voor hoeveel personen 
en of u het komt halen in De Regenboog. Als halen niet 
lukt, kunnen wij het bezorgen.  Zie voor verdere 
informatie ook de 40dagentijd Nieuwsbrief en het 
algemene deel van de Nieuwsbrief. Tineke Blankespoor 

Plant in De Regenboog 
Bij het kijken naar de online dienst vanuit De 
Regenboog is u misschien de grote groene plant 
opgevallen. Dita Wieling heeft voordat zij overleed een 
gift gegeven voor De Regenboog, de kerk die zij 
ervaren heeft als een ‘warm bad’. Van dat geld hebben 
we deze mooie (kunst) plant met pot aangeschaft. De 
plant geeft het liturgisch centrum een ‘warmere’ en 
kleurrijke uitstraling. Een mooie herinnering aan wie 
Dita was. Commissie Zin in Kleur 
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