
 

 

    

NIEUWSBRIEF 
van de Protestantse Wijkgemeente 

Pelgrimskerk/Oase/Regenboog 
 

Zondag 28 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 (vanaf 1 maart) 
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 Palmzondag 2021. Voor Kerk in Actie is het de 
zondag van het laatste werk van barmhartigheid: de 
doden begraven. Ook dit hoort bij een leven van liefde 
en trouw. Waardig afscheid nemen, je dierbare kunnen 
loslaten en mogen toevertrouwen in de handen van de 
Levende God. Voor Kind op Zondag staat een ander 
thema centraal: het begin van Jezus’ laatste aardse 
week, gedragen door een van de intelligentste en moe-
digste dieren die er is, ondanks dat men de ezel voor 
dom en koppig uitmaakt.  
De liturgische kleur is vandaag: rood. Rood van het 
jubelen en juichen: "Heden Hosanna", en rood van het 
verdriet en het offer: “Morgen, kruisigt Hem”. En nog 
eens een heel andere vraag: wat heeft de Heer nu 
eigenlijk in ogenschouw genomen, in Marcus 11:11, 
toen Hij Jeruzalem binnenkwam? Veel thema’s die 
kriskras door elkaar lijken te lopen. Het leven is vol van 
tegenstellingen, tegenstrijdigheden, ook. We hebben de 
Geest van God nodig om de juiste wegen te vinden, om 
goede keuzes te maken die blijven tot in het eeuwige 
leven! Gezegend Palmpasen gewenst, 

Sandra Hermanus-Schröder, pastor 

Orde van dienst van zondag 28 maart 2021  
Orgelspel  

NLB 435, vers 1 
WELKOM en korte inleiding  
Groet en bemoediging 
(v:) Genade zij u en vrede van God de Vader en van 
      de Heer Jezus Christus  
(a:) Amen 
(v:) Onze hulp is de Naam van de Heer 
(a:) Die hemel en aarde gemaakt heeft.  
Drempelgebed  

NLB 435, vers 2 en 4 
Kyriëgebed  

Lied over de 7 werken van barmhartigheid,  
vers voor de 6de zondag  

Gebed om de Heilige Geest 
Schriftlezing: Zacharia 9:9 en Marcus 11:1-11 

Lied NLB 550 
Verkondiging  
Kort meditatief orgel/pianospel  
Inzameling van de gaven  
Gebeden 

Slotlied NLB 556  
Zegen  

Collectes 
De collectedoelen voor zondag 28 maart zijn: 
1e collecte Diaconie 
2e collecte PaasChallenge, onderdeel van de 40dagen-
tijdcampagne en het thema ‘De doden begraven’ 
Wat betekent het paasverhaal voor mij? Met deze vraag 
gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de 
slag,  als ze in groepen- nu coronaproof aangepast- de 
PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt ge-
houden in de week voor Pasen, is een spel gemaakt 
door Jong Protestant, de jeugdorganisatie van de 
Protestantse Kerk. Door middel van allerlei opdrachten 
doorleven de jongeren het paasverhaal, ontdekken ze 
waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor 
hen nieuw leven mogelijk is. 
Met uw bijdrage geeft u jongeren die al vaak het paas-
verhaal hebben gehoord de kans om op een nieuwe 
manier in aanraking te komen met de boodschap van 
Pasen. 
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/paaschallenge 
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 

  



 

 

Opbrengst collecten 
De opbrengst van de 1ste collecte van vorige week, voor 
“een beter inkomen voor Javaanse boeren in 
Indonesië”, is vooralsnog € 446,-. De 2de collecte bracht 
voor het wijkwerk voorlopig €  230,- op. De opbrengst 
van de Soepactie was afgelopen week € 220,- en over 
de hele periode € 905,- De deelnemers en gevers 
hartelijk bedankt.  
 

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. Zie voor meer informatie het bewaar-
exemplaar van de 40dagentijdbrief dat eerder is 
verspreid. 
- In het begin van de 40dagentijd zijn Spaardoosjes 
verspreid. Is er bij u thuis gespaard, dan kunt u het 
gespaarde bedrag overmaken op de bankrekening van 
de diaconie onder vermelding “Spaardoosje 40d-tijd”. 
  
- Soepactie: Komende week kunt u, voor het laatst in 
deze reeks, zich opgeven voor een sobere maaltijd. 
Doe dat voor maandag 29 maart 12:00 uur bij de ZWO 
of een contactpersoon.  De maaltijd bestaat uit 
maaltijdsoep en versgebakken broodjes. Deze kunt u 
dinsdag ophalen bij de Oase. Zo nodig brengen wij de 
maaltijd ook graag bij u thuis. Uw vrijwillige bijdrage voor 
de maaltijd is voor ‘arme boerengezinnen op Java’. (Het 
collecte doel van afgelopen zondag 21-3). 
* In de Regenboog wordt woensdag geen Soepactie 
meer gehouden vanwege de Stille Week.    
- Opgaven 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 

Voor de kinderen en hun (groot)ouders 
“Op weg” - Bijbelverhaal: Marcus 11:1-11 
Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. De mensen 
leggen mantels op de weg en zwaaien met palmtakken, 
terwijl ze roepen: 'Hosanna! Gezegend Hij die komt in 
de naam van de Heer.' 
Werkblad: van het werkblad maak je een uitklapkaart. 
Is de kaart dicht dan zie je de gesloten poort van 
Jeruzalem. Open de poort, dan zie je Jezus op een ezel 
Jeruzalem binnenrijden. Door het gebruik van een 
driehoeksvouw in de kaart lijkt het of de mensen met 
palmtakken Jezus toejuichen. Werkwijze: Kleur alles. 
Knip de poortdeuren en het tafereel uit. Vouw nu de 
driehoeksvouwen in de kaart: vouw eerst de verticale 
lijnen met een dalvouw. Vouw dan de diagonale lijnen 
met een bergvouw en vouw ze een aantal keren heen 
en weer zodat ze straks soepel 'lopen'. Vouw nu de 
kaart open en duw het korte horizontale vouwtje in de 
driehoeksvouw naar buiten tot een bergvouw. Sluit de 
kaart. Plak nu de deuren links en rechts op de blinde 
deuren volgens het werktekeningetje. Zorg ervoor dat 
de driehoeksvouw niet gehinderd wordt door de 
opgeplakte deur. 

WOENSDAG SPECIAL, en daarna … 
In het afgelopen jaar tot nu hebben Anja en ik - samen 
met alle gemeenteleden en geloofsgenoten die enthou-
siast hebben meegedaan - een 50 Woensdag Specials 
gemaakt. U en jullie hebben kennis kunnen maken met 
heel veel POR-mensen: zowel wat hen in het geloof en 
in het kerkenwerk drijft en inspireert, maar ook is er veel 
gedeeld uit persoonlijke levens waar je in eerste 
instantie niet zo naar vraagt of bekend mee bent.  
31 maart zullen we de laatste Woensdag Special uitzen-
den. Pastoraal gezien vond ik het een super idee: ik heb 
het altijd gezien als “helen en verbinden” op laag-
drempelige wijze. Het is echter nu tijd voor een nieuwe 
stap: ik zie het als verdieping en pastoraal gezien 
volgens mij een prachtige kans. U en jullie kunnen er 
over lezen in de komende Kerk in Zoetermeer/ 
Gemeentenieuws.  
Toch kan ik me voorstellen, dat je zegt: ”Ach, wat 
jammer, ik vond die Woensdag Special en op deze 
manier gemeenteleden leren kennen, echt een gouden 
greep. Ik wil graag dat het doorgaat en ik heb ook 
ideeën hoe dat concreet kan. Ik heb een camera, ik kan 
filmpjes monteren, ik heb er zin in en ook tijd voor!”  
Als dat zo is, stuur me dan een mailtje (scbhermanus 
@gmail.com) of een appje (06-21525868). Dan tuigen 
we een POR Online Woensdag Special filmgroepje op 
en wie weet, wat voor moois daaruit kan voortkomen. 
Voor nu willen Anja en ik iedereen heel erg hartelijk 
bedanken voor alle gastvrijheid en gezellige, mooie, 
ontroerende, vrolijke en openhartige gesprekken en 
inkijkjes in uw en jullie leven. Moge God u en jullie 
rijkelijk zegenen in wie je bent en wat je doet!  

Ook namens Anja, 
Sandra Hermanus-Schröder   

Samen soep eten – in kleine kring of virtueel 
Komende dinsdag is het in deze 40dagentijd de laatste 
keer dat er soep voor een eenvoudige maaltijd is, en wel 
in de Oase. Ook dan weer een uitgelezen kans om 
samen te eten – fysiek met één gast, al dan niet uit onze 
POR gemeenschap. Of virtueel via Jitsi, met iedereen 
die wil meedoen. 
Wanneer? Dinsdag 30 maart, soep halen bij de Oase 
(zie de 40dagentijd brief), 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 deel-
nemen. 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 smart-
phone of tablet, wordt er (alleen de eerste keer dat je dit 
doet) gevraagd om een app te downloaden. Doe dat 
s.v.p. 
Vragen? App, mail of bel mij. Hartelijke groet, Jan 
Jonker (jkjonker@gmail.com of 06-12073865). 
 

 



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/PORsamenOnlineVoorjaar2021  
Zie verder het voorgaande bericht ‘Samen soep eten’. 
Graag tot zondag! Loes van der Sluis (loesvdsluis@ 
hotmail.com of tel. 06-22840604), Jan Blankespoor 
(jhblankespoor@casema.nl of 06-28489554) en Jan 
Jonker (jkjonker@gmail.com of 06-12073865).  

Vieringen in de stille week en Eerste Paasdag 
In de stille week en op Eerste Paasdag zijn de Pel-
grimskerk, de Oase en De Regenboog open! Voor een 
viering of een moment van bezinning. Lees meer in het 
schema hieronder. Bij deze vieringen zijn steeds 30 
mensen welkom. U kunt zich opgeven via  
https://www.pgzoetermeer.nl/por/   
Vanzelfsprekend nemen we alle coronamaatregelen in 
acht. Voor de open kerk hoeft u zich niet aan te melden. 
Daarnaast kunt u de  vieringen ook online te bekijken. 
De periode daarna  
De periode van na Pasen tot eind mei willen we ge-
bruiken om voorbereidingen te treffen voor het organi-
seren van de live vieringen vanaf 1 juni. In deze periode 
kunt u de online diensten bekijken op ons Youtube 
kanaal.  

Pelgrimskerk 
Witte Donderdag ds. P. Wattèl, MvdH,  19.30 uur 
Goede Vrijdag ds. P. Wattèl  19.30 uur 
Stille zaterdag open, geen dienst  19.30 uur 
Pasen ds. P. Wattèl  10.00 uur 

De Oase 
Witte Donderdag ds. De Lange, MvdH,  19.30 uur 
Goede Vrijdag open, geen dienst  19.30 uur 
Stille zaterdag ds. Zebregs   19.30 uur 
Pasen niet open, geen dienst 

De Regenboog 
Witte Donderdag open, geen dienst  19.30 uur 
Goede Vrijdag mw. drs. S.C.B Hermanus 

Schröder  19.30 uur 
Stille zaterdag open, geen dienst  19.30 uur 
Pasen mw. drs. S.C.B Hermanus 

Schröder  10.00 uur 

POR online Het vrijdagavondverhaal op de 
maandag 
Op de vrijdagavond kunt u via de PORonline en via de 
kerkomroep altijd luisteren naar een verhaal verteld 
door Petra Vossegat. 
In de Stille Week en 2e Paasdag wordt het vrijdag-
avondverhaal even maandagavondverhaal. 
Op maandag 29 maart rond 19.00 uur komt er een 
(Palmpasen)verhaal online 
Op 2e Paasdag, maandag 5 april,  rond 19.00 uur vertelt 
Petra een verhaal passend bij de Pasen. 

Nieuwe website POR 
Het beleidsplan van de wijkgemeente Pelgrimskerk, 
Oase en Regenboog nadert zijn voltooiing. Het past in 
deze ontwikkeling om ook de websites van de drie 
geloofsgemeenschappen samen te voegen in één 
nieuwe website voor de gehele wijkgemeente. De werk-
groep communicatie en met name Jessica Monker heb-
ben hier hard aan gewerkt. De voorlopige link naar de 
nieuwe site is: 
https://www.pgzoetermeer.nl/por/
De oude websites komen te vervallen. 
De nieuwe website heeft nog geen definitieve naam, 
omdat onze wijkgemeente nog geen definitieve naam 
heeft. Hij biedt wel de mogelijkheid, dat u op één plek 
de informatie, het nieuws, de agenda en de kerk-
diensten van de POR kunt vinden. Tevens kunt u zich 
via de website aanmelden voor fysieke bijeenkomsten 
(kerkdiensten, gemeenteberaden). 
Als u nog iets mist op de website, laat het weten! 
Namens de werkgroep communicatie, Els Alebregtse 

Kliederkerk op zaterdag 3 april in de Oase! 
Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft, wij vieren feest 
om wat Hij heeft gedaan! In de Oase is er op zaterdag 
3 april een Kliederkerk over Pasen. 
Samen ontdekken, knutselen, kleuren, spelen en 
samen Vieren. 
Voor alle kinderen en hun (groot)ouders van 15:00 – 
17:00 uur in de Oase. 

Geloofsgemeenschap De Oase 

Bloemengroet 
Namens de Oase geloofsgemeenschap gaan deze 
week de bloemen naar dhr. J. Hulzenboom, als een 
teken van meeleven na het overlijden van zijn vrouw. 

Verjaardagen 80+  
Op woensdag 31 maart hoopt dhr. J. van der Zwan, 86 
jaar te worden. 
Wij wensen u een gezegende dag toe en wensen dat er 
goede mensen om u heen zijn die zorg en aandacht 
voor u hebben. 

Hartelijk dank 
Het was heel leuk, bloemen te ontvangen namens de 
Oasegemeente uit de handen van Annie Huls! Een heel 
fraai boeket! Ook de gelukwensen, die mij bereikten, 
deden mij goed! Hartelijk dank en beste groeten, ook 
namens Trudi.          Paul Pettinga 

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 4 april graag 
de kopij inleveren uiterlijk woensdag 31 maart 
voor 18.00 uur. 



Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk 

Contact met pastor 
Vindt u het fijn als ik met u in contact kom? U kunt me 
helpen door van u te laten horen. Mijn vader zei altijd: 
”De weg van A naar B, is net zo lang als van B naar A”. 
Daarom nodig ik u en jou dus uit om mij vrijmoedig te 
bellen of te appen (06-21525868) of te mailen ( 
scbhermanus@gmail.com ) Ik ben er voor u!  

Meeleven 
Het was even heel erg schrikken, afgelopen zondag. 
Ons aller Dirk Ras voelde zich helemaal niet goed. 
Gelukkig had hij de helderheid van geest om 112 te 
bellen. Met vliegende vaart werd Dirk overgebracht naar 
het Haaglanden Medisch Centrum Westeinde (Lijnbaan 
32 Den Haag), afd. hartbewaking. Hij pas precies op tijd! 
Nu herstelt Dirk van enkele belangrijke ingrepen. Toen 
ik hem van de week in Den Haag bezocht, waren de 
blosjes op de wangen weer terug. We hebben God 
gedankt voor Zijn zegen en hebben gebeden voor 
genezing en verder herstel. Dirk vindt het goed dat zijn 
bericht in de Groet staat. Wilt u Dirk verrassen met een 
kaartje? Op Albrandswaard 451, 2716DK Zoetermeer 
zijn ze van harte welkom! 
Op dit moment zijn er meerdere gemeenteleden die 
herstellen van een operatie of die een ingrijpende 
behandeling ondergaan. Ook leven we biddend mee 
met hen die staan op de grens van dit aardse leven en 
de toekomende eeuwigheid. Afscheid nemen valt 
zwaar! De Heer kent de namen: wilt u bidden dat Zijn 
kracht en troost - en de vrede die alle verstand te boven 
gaat - heel nabij mag zijn? Juist nu we samen de Stille 
Week ingaan en we het lijden en sterven van onze Heer 
zullen gedenken. Moge Gods Zegen u allen omringen, 
Sandra Hermanus-Schröder, pastor 

Hartelijk dank 
Lieve mensen, 10 Maart ben ik geopereerd en heb ik 
een nieuwe heup gekregen. Dat is prima verlopen. Ik 
kan nu uren achterelkaar slapen zonder waker te 
worden van de pijn. Dat is de laatste 20 jaar niet meer 
gebeurt. Ik ervaar het dan ook als een wonder en ben 
God er dankbaar voor. Het is fijn om thuis zo goed 
verzorgd te worden door Sietse. Samen willen wij u 
hartelijk danken voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen 
en welke manier van medeleven dan ook, rond mijn 
operatie en de verjaardag van Sietse 12 maart. Wij 
missen u allemaal, hopelijk kunnen we elkaar binnen 
niet al te lange tijd weer ontmoeten in de kerk of in het 
Centrum, tijdens de lekkerste koffie van de week , die 
van zondagmorgen. Hartelijke groet, ook namens 
Sietse, Marijke Vis 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de 
Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en 
felicitatie naar Dhr. C.G. Noorloos, Reimstraat 123, 
2711EX. Meneer Noorloos vierde op 26 maart zijn 94e 
verjaardag. Wij wensen hem alle goeds toe en nog 
goede jaren met allen die hem lief zijn.            cvdt  

Jarigen 70+ 28mrt. – 3 april 2021. 
29-mrt Mevr. J. Boelee-Stikkelorum,
1-apr. dhr. A. O. Westerhof,
Van harte gefeliciteerd

Geloofsgemeenschap De Regenboog 

Meeleven 
We staan op de drempel van de Stille Week. We geden-
ken het lijden en sterven van de Heer: de Heer die in 
alles met ons kan meevoelen. Deze troost en geloofs-
zekerheid mag ons en onze gemeenteleden - die op dit 
moment in verdriet en rouw zijn - kracht en moed geven. 
Voor eenieder onder ons die in de afgelopen dagen af-
scheid heeft genomen van een dierbare, bidden we 
Gods Nabijheid, Troost en Zegen! Voor eenieder die 
herstellende is van een medische behandeling of een 
operatie wensen we Gods Genezing en Vrede toe. La-
ten we elkaar omringen met gebeden en liefdevolle aan-
dacht. 

Afspraak maken 
Vindt u het fijn als ik eens bij u langskom? Het is dan 
handig als u contact met mij opneemt. Ik ben 
beschikbaar voor de POR Regenboog op dinsdag en 
donderdag, in het bijzonder voor wijk 18. U kunt me 
bellen of appen, 06-21525868.  
Van harte een gezegende Stille Week gewenst, op weg 
naar Pasen,  Sandra Hermanus-Schröder, pastor 

Bloemengroet. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar 
Wilmy van Wattum en Cokky Opschoor,  

Meeleven 
Ons meeleven gaat uit naar Wilmy en Cokky. Zij maken 
nu mee wat corona teweeg kan brengen.  
De ouders van Wilmy zijn ziek geworden en ook Wilmy 
en daarna Cokky zijn besmet. De vader van Wilmy, ds 
Jelke van Wattem, is daar van de week aan overleden. 
Cokky is nog zo ziek dat ze niet mee kan naar de 
afscheidsdienst. 
Veel mensen uit de gemeente kennen ds. Jelke van 
Wattum. Hetzij uit Den Haag of als gastpredikant in de 
Regenboog. 
Laten we Wilmy, Cokky en het hele gezin rondom hen 
ondersteunen met ons gebed. 
Dat zij Gods liefde ervaren en Geestkracht 
ontvangen om weer verder te gaan. 

Verjaardagen van 80 plus kerkleden van de 
Regenboog  
Mevr. C. Jongejan wordt op 28 maart 81 jaar 
Mevr. G. Vogels wordt op 3 april 81 jaar 


