
 
    

NIEUWSBRIEF 
van de Protestantse Wijkgemeente 

Pelgrimskerk/Oase/Regenboog 
 

Zondag 7 maart 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 

Marjan Zebregs  
Mobiel: 06 – 2910 3371 
 
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 
Het is sinds jaar en dag - eigenlijk al sinds het ontstaan 
van de vroege kerk – dat gelovigen liever willen 
terugkeren naar hun oude patronen, naar hoe het 
vroeger was, naar de bekende tradities. De 
geloofsinhouden die een radicaal offer van jezelf 
vragen, houden het vaak niet erg lang. Dat geldt ook 
voor de oorspronkelijke lezers van de 
Hebreeënbrief. Toen het nieuwe ervan af was, keerde 
men graag terug tot vertrouwde denkbeelden en vooral 
af van het geloof in Jezus als de Zoon van God.  
Dat thema is HET thema in heel het Nieuwe 
Testament, zonder dit thema kwam je als evangelie of 
als brief niet in de canon. Het is de corebusiness waar 
het christelijke geloof om draait: Jezus Christus, Gods 
Zoon, God geopenbaard in deze mens, gestorven aan 
het kruis voor onze zonden, opdat wij verlost van de 
zonde NU in dit leven opnieuw geboren worden en als 
verloste nieuwe door de Geest veranderde mensen 
zullen leven! 
Maar het is net als vandaag, ook toen hield men dit 
geloven niet echt vol. Want Christus volgen betekent 
nogal wat: het kan zelfs uitlopen op christenvervolging. 
En wat doe je dan? Vandaag dus deze vraag en een 
boekfragment, een waargebeurd verhaal van mensen 
uit het Midden-Oosten die voor een beslissende keuze 
kwamen te staan. De kerk in het Midden-Oosten 
ondersteunt zulke gelovigen. De diaconie/ZWO collecte 
is deze zondag dan ook voor hen.  
Van harte aanbevolen!  
Gezegende zondag, 
Sandra Hermanus-Schröder, wijkpastor  

Orde van dienst van zondag 7 maart 
Voorganger pastor Sandra Hermanus-Schröder 
VOORBEREIDING 
Orgelspel  
Psalm 88, vers 1: Heer die mijn heil, mijn helper zijt  
 
WELKOM en korte inleiding over Mattheus 25:35 en 
de liturgische bloemschikking 
Groet, bemoediging en drempelgebed 

Psalm 88, vers 2: Want alles keert zich tegen mij  
Kyriëgebed  
Lied over de 7 werken van barmhartigheid, vers voor 3de  
zondag  
 
DIENST VAN HET WOORD  
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
Schriftlezing: Hebreeën 12:1-7 en 13:1-3 
Lied 801, vers 1-3 Door de nacht van strijd en zorgen 
Verkondiging  
Lied 801, vers 5-7 vervolg: Door de nacht van strijd en 
zorgen 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD  
Inzameling van de gaven  
Gebeden 
Slotlied NLB 802, vers 1 (refrein), 4 (refrein) en 6 
(refrein) 
Zegen  

Collectes 
De collectedoelen zondag 7 maart zijn: 
1ste collecte: Kerk in Actie: Theologisch onderwijs in 
het Midden-Oosten 
2de  collecte: 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: Theologisch onderwijs in het Midden-
Oosten 

Voor de kerk in het Midden-Oosten 
is Libanon een belangrijk land. Er 
wonen relatief gezien nog veel 
christenen. Christelijke instellingen 
in Libanon hebben vaak een 
regionale functie, zo ook Near East 
School of Theology (NEST). Dit 
opleidingsinstituut leidt 
predikanten op voor landen als 
Syrië, Armenië, Israël/Palestina en 
Libanon. Theoloog Wilbert van 

Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent 
theologie en geeft lessen in systematische theologie en 
missiologie. Na hun studie keren de kersverse 
predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te 
leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het 
Midden-Oosten! Met uw bijdrage aan de collecte geeft 
u studenten uit het Midden-Oosten de kans Gods woord 
in hun eigen land en gemeente te verspreiden. Van 
harte aanbevolen! 
 
De opbrengst van de “Soepactie” in contanten is deze 
week € 195,-. Met vorige keer nu totaal € 330,-. De 
2de collecte van 28 febr. voor Missionair werk (de  
dorstigen te dringen geven) is vooralsnog € 75,30. 
 
40-Dagentijdcampagne 
- 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 met uitleg over de campagne. U kunt 
een digitale of geprinte versie van de 40dagentijdbrief 
bestellen bij de ZWO. 
- Soepactie: Iedere week kunt u een sobere of  
eenvoudige maaltijd bestellen. Deze bestaat uit 
maaltijdsoep en versgebakken broodjes. De maaltijd 
kunt u ophalen bij de Oase (dinsdag) of de Regenboog 
(woensdag). Zo nodig brengen wij de maaltijd ook graag 
bij u thuis. Opgeven voor maandag 8 maart 12:00 uur 
bij de ZWO of contactpersoon. Iedereen is welkom om 
mee te doen. 
- Inmiddels zijn ongeveer 150 Paasgroetenkaarten 
door u ingevuld en teruggegeven. Is het niet prachtig? 
Dank u wel! Afgelopen vrijdag hebben wij alles op de 
bus gedaan voor Kerk in Actie. Daar wordt het verder 
verdeeld.  
- Bestellingen of berichten kunt u telkens via 
zwovandepor@gmail.com sturen of bellen met 
06 21 68 19 88 (M.Cusell).  
Ook kunt u contact opnemen met de contactpersoon: 
voor Pelgrimskerk Marijke Vis  079 - 361 54 64;  
voor de Oase Ria van Dam 06 - 49 85 45 26; voor  
de Regenboog Tineke Blankespoor 079- 321 21 64 
Diaconie en Werkgroep ZWO 

Voor de kinderen en hun (groot)ouders 
“Heilig huis” 
Bijbelverhaal: Johannes 2: 13-22 
Jezus verjaagt de handelaars van het tempelplein. Hij 
zegt dat ze een markt maken van het huis van zijn 
Vader. 

Werkblad: op het werkblad vind je een bouwplaat van 
een kerk. Plak het vel eerst op stevig papier of dun 
karton. Kleur, knip en plak de bouwplaat tot een kerk. 
Op het werkblad staan ook nog vragen. Teken en schrijf 
de antwoorden maar in en om je kerk.   
Lichtpuntje? 
Vorige week publiceerde de synode van de PKN een 
advies om de kerken toch open te stellen voor maximaal 
30 mensen. Omdat de rek er bij zo velen uit was. Omdat 
er zo’n behoefte was aan weer samen komen. Omdat 
er zo’n behoefte was aan een lichtpuntje. 
Ik kan dit advies helemaal onderschrijven. Maar toch, 
laten we ons dan niet te veel door emotie drijven, en niet 
door ons verstand? 
Want er dreigt nog steeds een derde golf, het aantal 
besmettingen neemt toe en de Britse variant neemt de 
overhand. Is het dan wel verstandig om open te gaan? 
Het moderamen heeft na overleg  besloten om ons 
verstand te laten prevaleren boven ons gevoel. Binnen 
de POR blijven in elk geval tijdens de maand maart de 
kerken nog dicht.  
We hopen dat in april met de Stille Week de kerken wel 
open kunnen.  
Als alles goed gaat en de situatie niet verder 
verslechtert, zullen dan steeds in 2 kerkgebouwen 
vieringen zijn tijdens de  Stille Week. De derde kerk is 
open voor een persoonlijk moment van stilte. U zult hier 
te zijner tijd meer over lezen.  
Maar voor nu maken we pas op de plaats. Gelukkig 
kunnen we wel online met elkaar verbonden blijven via 
het YouTube kanaal.  
Ik hoop dat u ons besluit steunt. 
Beppie van der Plas  

Samen soep eten – in kleine kring of online 
De sobere of eenvoudige maaltijden in de 40dagentijd 
zijn weer prima georganiseerd door de werkgroep ZWO 
en de diaconie. En de gemaakte soepen zijn heerlijk! 
Wat ontbreekt er nog? Het samen eten. Bij de huidige 
beperkingen zijn er in ieder geval twee mogelijkheden. 
1.      Nodig één gast uit bij je thuis om samen de 
maaltijd te houden. Gemakkelijk zelf te regelen! Er zijn 
meer dan genoeg alleenwonenden in onze wijken. 
2.      Virtueel samen eten, wel op afstand maar toch 
zichtbaar verbonden. Iedereen kan zo meedoen. 
Wanneer? Dinsdag 9 maart, inloggen vanaf 17.45 uur, 
soep eten 18.00 uur. 
Hoe werkt het? Via Jitsi. Klik (op laptop of PC vaak in 
combinatie met control) op de link 
https://meetme.bit.nl/PORsamenOnlineVoorjaar2021  
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. 
Combineren van iemand uitnodigen en virtueel met 
anderen verbinden kan natuurlijk ook. Laat eens horen 
hoe dat bevalt. 
Vragen? App, mail of bel mij. Hartelijke groet, Jan 
Jonker (jkjonker@gmail.com of 06-12073865). 
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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. De Jitsi link is:  
https://meetme.bit.nl/PORsamenOnlineVoojaar2021  
Zie verder het bovenstaande bericht. 
Graag tot zondag! Loes van der Sluis 
(loesvdsluis@hotmail.com of 06-22840604),  
Jan Blankespoor (jhblankespoor@casema.nl  
of 06-28489554) en  
Jan Jonker (jkjonker@gmail.com of 06-12073865). 

KiZ-maartkrant over psalmen – Schrijf er zelf 
één! 
De maartkrant van ‘Kerk in Zoetermeer’ diept hoop en 
houvast op uit de psalmen, die unieke liederenbundel in 
de Bijbel. Lees over de favoriete psalm van 
gemeenteleden van 22 tot 82 jaar, bid met ze mee in 
deze Veertigdagentijd op weg naar Pasen, bekijk de 
beeldmeditatie en beluister fragmenten waarin psalmen 
eigen musici inspireren tot nieuwe muziek. En wat let je: 
neem de uitdaging aan en ‘Schrijf zelf een psalm!’. 
Probeer het gewoon eens. Het kan deze tijd van 
coronaperikelen zomaar wat draaglijker maken. We zijn 
benieuwd. 
Redactie ‘Kerk in Zoetermeer’ 
  

Kerkdienst in maart  
14-3 - ds. Wattel - online dienst vanuit  De Regenboog  
21-3 - Sjon Donkers - online dienst vanuit de               
Pelgrimskerk 
28-3 - Sandra Hermanus - online dienst vanuit De 
Oase 
 
Geloofsgemeenschap De Oase 
 
Bloemengroet 
Vanuit de Oase geloofsgemeenschap gaan de bloemen 
deze week met een hartelijke groet naar mevr. A.P. 
v.d.Waals-Koning. Wij feliciteren haar met de hoge 
leeftijd van 97 jaar, welke zij op 10 februari bereikt heeft. 

Verjaardagen 80+ 
Maandag 8 maart wordt dhr. C.J. Meijer; 80 jaar 
Donderdag 11 maart wordt dhr. P.C. Pettinga; 90 jaar 
Wij feliciteren hen van harte en wensen hun een 
gezegende dag. 
 
 

 
 

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 maart graag 
de kopij inleveren uiterlijk woensdag 10 maart  
voor 18.00 uur. 
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