PELGRIMSGROET
Pastor: Mevr. Marga Schipper - Boven, Blauwroodlaan 25, 2718JN Zoetermeer
tel. 079-3613403. E-mail: marga_boven@ziggo.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.
3e zondag van Epifanie/Gebed van de eenheid
Liturgische kleur: groen/wit
Morgendienst 10.00 uur
Voorgangers:
Marga Schipper - Boven
Ambtsdrager
Janny de Zeeuw
Gemeentelid
Marianne Klaucke
Collectanten:
Tjeerd Westra en Elise Maas
Organist:
Kees de Jong
Koster:
Theo de Bruin
Lector:
Marijke Vis
Welkom:
Marijke Vis

Zondag 20 januari 2019
jaargang 32 nr. 3
Collecten:
1. SCHIK
2. Oecumene
Collecte opbrengst 13-01-2019
Wijk
€73,31
Diaconie
€78,17
Wijkwerk
€64,95

Hartelijk welkom voor onze voorganger Marga Schipper
- Boven en onze organist Kees de Jong.

vieren. Deze afsluiting begint om 11.30 uur. U bent van
harte uitgenodigd.

Orde van dienst: Zondag van Gebed voor de eenheid
van christenen
Orgelspel
Welkom
Aanvangslied: psalm 72: 1, 4
Moment van stilte
Begroeting en bemoediging
Openingsgebed
Zingen: psalm 72: 7
Inleiding op de dienst
Kyriegebed, met Heer, ontferm U
Zingen: glorialied 975: 1, 3
Gebed van de zondag
1e lezing: Deuteronomium 16: 10-20
Zingen: psalm 82: 1, 3
2e lezing: Lucas 4: 14-21
Zingen: psalm 103e (2 x)
Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn heil’ge naam.
Prijs de Heer mijn ziel die mij het leven geeft.
Verkondiging
Zingen: lied 912: 1, 2, 4, 6
Collecte
Gebeden
Slotlied: lied 146a: 1, 4, 7
Zegen

Van de orgelbank
Aan het begin van 2019 licht ik graag de orgelmuziek toe
die ik in de loop van dit jaar zal spelen, met af en toe een
korte toelichting in de Pelgrimsgroet. Aan de hand van de
lijst van Nederlandse en buitenlandse (orgel)componisten
die een veelvoud van 25 jaar geleden zijn geboren of
overleden, herdenken we hen met repertoire dat passend
is bij het thema van de dienst. Te denken valt aan LouisJames Alfred Lefébure-Wely (150 jaar overleden),
Gordon Young (100 jaar geleden geboren), Cor Kint
(1890-1944), Charles-Marie Widor (1844-1937) en
Eugène Gigout (1844-1925).
Zo speel ik vandaag na de preek met het thema Gebed
voor de eenheid van christenen: Méditation uit de 1e
Symphonie van Widor. Kees de Jong

Meeleven
Sela van der Meulen is ziek geweest in de afgelopen
weken en kon tot haar spijt niet naar de kerk. Ze is nog
aan het herstellen en we wensen haar beterschap.
Bij de dienst
Vandaag vieren we het begin van de Week van Gebed
voor de Eenheid. Het thema dit jaar is: Recht voor ogen.
‘Zoek het recht en niets dan licht’ luidt de bijbeltekst uit
Deuteronomium. We zullen bidden om recht opdat we
ook elkaar recht in de ogen kunnen kijken. Na onze eigen
dienst zullen we naar de Oude kerk gaan om samen met
Nicolaaskerk en Oude kerk het slot van onze diensten te

Bloemengroet
Vandaag gaan de bloemen namens de
Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en
felicitatie naar zr. C. Solinger, Zr, Solinger mocht
afgelopen vrijdag (18/1) haar 93e verjaardag vieren. Wij
wensen haar nog een goede tijd toe met allen die haar
lief zijn.
cvdt
De bloemen zijn deze week betaald uit het bloemenpotje.
Koffiedrinken: Na de dienst is er in het Centrum weer
de mogelijkheid om met elkaar koffie of thee te drinken.
Gastheer en –vrouw Dirk Ras en Corrie Veenstra
Jarigen 70+ van 20 jan – 26 jan 2019
26 jan Hr. E. Woudman
Van harte gefeliciteerd
2e collecte 20-01-19 Oecumene
Migratie verbindt kerken wereldwijd In Nederland zijn er
ruim 1200 internationale en migrantenkerken. De
Protestantse Kerk zet zich in om contacten tussen
interculturele kerken onderling en contacten tussen deze
en autochtone Nederlandse kerken te bevorderen. Onder
meer door leiders van interculturele kerken toe te rusten

en migranten- kerken te helpen via SKIN Nederland meer
zichtbaar te worden in de Nederlandse samenleving, de
media en de politiek. Ook ondersteunt de Protestantse
Kerk multiculturele groepen die samen bĳbellezen met
advies en materialen, want samen de Bijbel lezen vanuit
diverse culturele invalshoeken is een enorme verrijking.
Met de opbrengst van de collecte op 20 januari
ondersteunt de Protestantse Kerk internationale en
migrantenkerken in Nederland en andere oecumenische
activiteiten.
2e collecte 27-01-19 JOP
Duizenden jongeren spelen Sirkelslag Op vrijdagavond 1
februari gaan in heel Nederland 600 jeugdgroepen met
elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag Young, een online
spel van JOP, Jong Protestant. Met Sirkelslag spelen
clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere groepen
uit heel Nederland. Het spel is een laagdrempelige
manier om ongedwongen bezig te zijn met
geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een
missionaire rol. Naast Sirkelslag Young voor kinderen
van 12-16 jaar, is er ook Sirkelslag Kids voor 8-12 jarigen
en Sirkelslag School voor groep 7 en 8 van de
basisschool. Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u
het mogelijk dat JOP ieder jaar opnieuw
Sirkelslagprogramma’s en andere werkvormen kan
ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk. Beide
collecten van harte aanbevolen, Nils van Velzen en
Marijke Vis
Voor in uw agenda: verjaardagviering 19 februari
Voor het komend jaar hebben de vrijwilligers van de
verjaardagviering een nieuw idee om u een fijne
verjaarjaardagviering te bezorgen. Daarvoor is de tijd van
de viering wel veranderd n.l. van half elf tot half twee.
U wordt verwelkomt met koffie/thee met iets lekkers later
een glaasje en dan rond half een gaan we aan tafel om
met elkaar gezellig te lunchen
Nogmaals willen wij u er aan herinneren dat de vieringen
niet alleen voor de jarigen zijn maar dat iedereen van
harte welkom is.
Bethelkapel Den Haag
Op maandag 21 januari zullen we ’s morgens van 8.00 tot
10.00 uur weer meedoen aan de doorgaande viering ten
behoeve van asielzoekerskinderen in de Betelkapel in
Den Haag. Als u mee wil, laat het me weten.
Marga Schipper
De Bovenkamer
Vind jij het belangrijk om samen
met anderen te zoeken naar
stilte en bezinning?
Op donderdag 24 januari ben je
iedere donderdag welkom in de
bovenruimte van de
Pelgrimskerk voor een
eenvoudige viering met stilte,
een psalm, een bijbelgedeelte,
meditatie, zang en gebed. Het thema in de eerste weken
van 2019 is ‘Nieuw begin’.
Tijd: 12.00 – ca 12.30 uur (kerk open: 11.30 uur)
Info: Joke Westerhof, 079-3169379,
tomenjoke.westerhof@planet.nl
Bundel ‘Van dwalen tot opstaan, gedichten van
godzoekers’

De gedichten in deze bundel zijn gemaakt door een
groep mensen uit verschillende Zoetermeerse kerken
tijdens een bezoek aan de abdij Koningshoeven in
Berkel-Enschot. Het leverde bijzondere en persoonlijke
gedichten op: elk van hen beschrijft op volstrekt eigen
manier hoe hij of zij God zoekt en vindt.
De titels variëren van Dwalen tot Opstaan, van Venster
tot Eeuwigheid... Sommigen schreven twee gedichten,
anderen volgden de regels op hun eigen wijze, en weer
anderen schreven geen gedicht, maar inspireerden met
hun aanwezigheid de anderen. De ‘regels’ voor de
gebruikte dichtvorm – pantoum - zijn te vinden in het
laatste hoofdstuk.
De schrijvers hopen dat zij anderen kunnen inspireren
om ook op deze manier een gedicht te maken: “Wij
hopen dat het u net zo raakt als het ons heeft gedaan!”
De bundel ‘Van dwalen tot opstaan’ kost € 5,00. U kunt
het boekje kopen bij Joke Westerhof (3169379) of
bestellen via info@depelgrimzoetermeer.nl.
Doe mee aan de Week van Gebed 2019
Deze week vieren we de jaarlijkse Week van Gebed voor
de eenheid van de christenen. Hieraan wordt aandacht
besteed in de eredienst. U bent gedurende deze week
van maandag 21 januari tot en met vrijdag 25 januari
iedere avond welkom bij een korte gebedsviering, in de
Pelgrimskerk (zijdeur), van 19.30 - 20.00 uur. Op vrijdag
25 januari is er na de viering ook tijd voor nadere
ontmoeting, met koffie/thee. De bijeenkomsten worden
georganiseerd door pioniersplek De Pelgrim.
Stamppotmaaltijd World Servants ZoetermeerOp
zondag 27 januari serveren we een heerlijke
stamppotmaaltijd in ’t Centrum (Frans Halsstraat 1).
Inloop is om 17:30, de maaltijd begint om 18:00.
Aanmelden kan via de deelnemers of door te mailen
naar world.servants.zoetermeer@gmail.com. Voor
slechts €10 eet u al mee!
29 januari: Kleur bekennen – verdiepend
geloofsgesprek met christenen uit de verschillende
Zoetermeerse kerken. Thema: Dat Koninkrijk van U –
over missie en verwachting. Met ds. Christien Welschen
(Ev. Broedergemeente) en Maria van Eeden (Heiligen vd.
Laatste Dagen). Dinsdag 29 januari, kerkgebouw HLD,
Zegwaartseweg 47, 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
De Pelgrimsgroet voor 27 januari 2019 zal worden
gemaakt door Marianne Klaucke,
Mail: marianne.klaucke@hccnet.nl. wilt u de kopij
doorgeven voor 18.00 uur op donderdag 27 januari
2019.
Wilt u een Pelgrimsgroet meenemen voor iemand die
niet kon komen. DK

