PELGRIMSGROET
Pastor: Mevr. Marga Schipper-Boven, E-mail: marga_boven@ziggo.nl.
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.

6e zondag van Epifanie / Septuagesima
Kleur: groen

Zondag 10 februari 2019
32e jaargang nummer 6

Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: Mw.drs. Sandra Hermanus-Schröder
Ambtsdrager: Ans Jansen
Gemeentelid: Janny Rook
Collectanten: Sietse Top, Marijke Vis
Organist:
Joop Dekkers
Koster:
Janny de Zeeuw
Lector:
Janny de Zeeuw
Welkom:
Sietse Top
Bij de dienst
Hartelijk welkom voor voorganger Sandra
Hermanus en organist Joop Dekkers.

Collecten vandaag:
1.Diaconie
2.Catechese en educatie
3.Aanvullende wijkactiviteiten
Opbrengsten collecten 3 februari j.l.:
1. Werelddiaconaat € 77,53
2.Kerkenwerk € 72,67
14 febr.: Dhr. J.M. van der Tas.

We wensen u een fijne verjaardag toe.
17 februari 2019: Gemeenteberaad in de drie
POR-kerken
Op zondag 17 februari a.s. wordt in elk van de drie
POR-wijkgemeenten (Pelgrimskerk, OaseMeerzicht en Regenboog-Rokkeveen) het rapport
“Samen Drie” gepresenteerd en besproken. Dat
gebeurt direct na de kerkdiensten. Het rapport gaat
over het beoogde bestuurlijk samengaan (de
“fusie”) van de drie wijkgemeenten. Op 17 februari
is het ’t kennen en horen van de wijkgemeenten
volgens de Kerkorde. U kunt het uitgebreide
rapport, inclusief een samenvatting daarvan
opvragen bij de scriba. Het wordt dan via e-mail
toegestuurd. Desgewenst ontvangt u een geprinte
versie. Het rapport zal ook op de websites van de
drie wijkgemeenten downloadbaar zijn. Tom
Westerhof (scriba PWG Pelgrimskerk).
Tel: 079-3169379 E:
tomenjoke.westerhof@planet.nl

Te zingen liederen // Lezingen
Psalm 138: 1 en 2
Psalm 138: 3 en 4
Lied 725
Lezing: Jesaja 6: 1 – 8
Lied 412: 1 en 3
Lezing: Lucas 5: 1 – 11
Lied 532
Lied 531
Lied 942 (geloofsbelijdenis)
Lied 425
Meeleven
Mw Aly Buis is ernstig ziek. Nadat ze vorige week
zondag een beroerte heeft gekregen, ligt ze op
moment van dit schrijven in het LLZ ziekenhuis. We
bidden voor haar en voor Jaap dat ze zich gedragen
mogen weten in deze voor hen zo zorgelijke
periode.

Kapelviering
Vanmiddag om 17.00 uur is er weer een
kapelviering in de Regenboog. Het thema is: Het
leven vieren. We lezen een deel uit het verhaal van
Ester en zullen ontdekken wat het Poeriemfeest
inhoudt, ook voor ons in onze tijd. Het is het feest
van de omkering van het Lot, van rouw dat
feestvreugde wordt. De viering is voorbereid en
wordt uitgevoerd door Barbara, Wil, Margot, Dick en
Marga. Hartelijk welkom!

Bloemengroet
-Vandaag gaan de bloemen namens de
Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en
ter bemoediging naar br. E. Winters. We wensen
Evert alle goeds toe en veel sterkte met zijn taak als
mantelzorger die hij al zo lang vervuld.
cvdt
-De bloemen zijn deze keer bekostigd uit het
bloemenfonds.
aj
Jarigen 70+ in de week van 10 – 16 februari
11 febr.: Dhr. C. van der Helm.
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Kerk in Zoetermeer-krant over ‘Muziek in de
kerk’
In het februarinummer van ‘Kerk in Zoetermeer’ zet
muziek de toon. In interviews komen musici uit De
Oase, de Oosterkerk en De Regenboog aan het
woord, andere artikelen gaan in op het waarom van
kerkgebouw, eredienst en liturgie of doen verslag
van bijzondere vieringen en bijeenkomsten.
U vindt er alle kerkdiensten en vormings- en
toerustingsactiviteiten, een variatie aan missionaire
buurtprogramma’s, afgewisseld met interessante
rubrieken, tekening, bijbelleesrooster en culturele
agenda.
Ontvangt u ‘Kerk in Zoetermeer’ nog niet? Wilt u
een extra nummer voor uw buren, vrienden of
kennissen?
Mail naar E info@kerkinzoetermeer.nl. Dan zorgen
we daar graag voor!
Namens de redactie, Marieke van der Giessen-van
Velzen

Lezen met het hart
U bent van harte welkom bij “Lezen met het hart”,
op donderdag 14 februari om 19.45 uur, in de
Pelgrimskerk. Deze keer vormt “Lezen met het hart”
de afsluiting van de themadag van de Pelgrim onder
de naam “Alles is liefde”. Een dag met, onder meer,
meditatieve momenten, gezamenlijke maaltijden,
creatief bezig zijn en praten met elkaar. Meer
informatie over deze dag op:
www.depelgrimzoetermeer.nl.
Happinez en Bijbelverhalen in ‘Rebible’
Het boek ‘Rebible’ van Inez van Oord gaat in op
vergeten Bijbelverhalen. Inez van Oord, voormalig
hoofdredacteur van het blad ‘Happinez’, heeft veel
kennis van allerlei levensbeschouwingen en
godsdiensten. Zij merkte dat zij jarenlang weinig
aandacht had besteed aan de Bijbel. Daarom ging
zij samen met haar broer – theoloog Jos van Oord Bijbelverhalen opnieuw lezen. Op woensdag 20
februari willen wij ingaan op ‘Rebible’ met wie dit
boeiende boek al las of wil gaan lezen. Er is volop
gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Datum:
woensdag 20 februari a.s. 20.00 – 22.00 uur;
vanaf 19.45 uur: inloop met koffie/thee. Plaats:
Bovenruimte Pelgrimskerk. Informatie en
aanmelden: Joke Westerhof,
tomenjoke.westerhof@planet.nl of Reinier Laman
Trip. Kosten: € 2,00 incl. koffie of thee.

13 februari: Kleur bekennen – verdiepend
geloofsgesprek met christenen uit de verschillende
Zoetermeerse kerken. Thema: Christenen en
Christus - wie is Christus voor ons? Met ds. Dick
Sonneveld (PG Regenboog) en dr. Bertus Fortuijn
(PG Oosterkerk). Woensdag 13 februari,
kerkgebouw Oosterkerk, Oosterheemplein 320,
Zoetermeer. Aanvang symposium: 19.30u (gratis);
aanvang maaltijd: 18.30u (inloop vanaf 18.00u).
Kosten maaltijd: €5. Informatie en opgave voor de
maaltijd: Flip Bakker 0624689649.

World Servants Stamppotbuffet en Paasactie
Na het succes van het stamppotbuffet op 27 januari,
organiseren wij op zondag 10 maart wederom een
stamppotbuffet. Inloop is om 17:30 en om 18:00
gaan we aan tafel. Kosten bedragen €12,50 p.p.
inclusief een drankje, een toetje en koffie/thee.
Aanmelden kan bij een van de deelnemers, door te
mailen naar world.servants.zoetermeer@gmail.com of

Inzegening pionier De Pelgrim
Op de Pelgrimsdag “Alles is Liefde” van donderdag
14 februari a.s. wordt Gerda Griffioen bevestigd en
ingezegend als pastor en pionier van De Pelgrim.
Dit gebeurt tijdens de viering tussen 16.30-17.15
uur. Iedereen is van harte uitgenodigd. We wensen
Gerda veel zegen in haar werk.
Tom Westerhof / scriba
=======================================
Berichten van De Pelgrim

door aan te melden via de link
https://www.worldservants.nl/actieplatform/actie/16368

======================================
Koffiedrinken
Na de dienst is er in ‘t Centrum weer de
mogelijkheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee.
Gastvrouwen zijn: Marijke Vis en Janny Rook.

Donderdag 14 februari – Pelgrimdag
‘Alles is Liefde!’ (herinnering)
We beginnen vroeg met een moment
van bezinning, drinken en eten met elkaar,
wandelen, koken, steken de handen uit de mouwen,
vieren, zijn creatief bezig, luisteren naar muziek,
praten met elkaar en dat alles in het thema ‘Alles is
Liefde! Je kan er de hele dag bij zijn, maar een deel
van de dag aanschuiven kan ook. Zie de flyers in de
hal van dit kerkgebouw of kijk op
www.depelgrimzoetermeer.nl. Waar: in en rond de
Pelgrimskerk. Kosten: naar draagkracht
Aanmelding: info@depelgrimzoetermeer.nl.

De Pelgrimsgroet van zondag 17 februari wordt
samengesteld door Tom Westerhof. Kopij a.u.b.
inleveren vóór 18.00 uur op donderdag 14 februari
2019 via email.
Wilt u een Pelgrimsgroet meenemen voor mensen die om
welke reden dan ook niet in de kerk kunnen komen.
tw
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