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

1e zondag in de Veertigdagentijd
Kleur: paars

Zondag 17 februari 2019
32e jaargang nummer 7

Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: Mw.drs.C.W.D.Eikelenboom-den Uijl
Ambtsdrager: Douwe Klaucke
Gemeentelid: Tiny Havenaar
Collectanten: Tjeerd Westra, Elise Maas
Organist:
Kees de Jong
Koster:
Dirk Ras
Lector:
Yvette Maas
Welkom:
Hester Kolder

Collecten vandaag:
1.noodhulp via KerkinActie
2.kerk
Opbrengsten collecten 10.2.2019.:
10.2.2019
1.Diaconie: € 60,95
2.Catechese en educatie: € 53,10xx
3.Wijkwerk: € 57,05

Bij de dienst
Hartelijk welkom voor voorganger mw. Eikelenboom en organist Kees de Jong.
Te zingen liederen // Lezingen
Aanvangslied: Psalm 1: 1 en 2
Lied 527: 3, 4 en 5
Glorialied: Lied 150a: 2 en 3
Schriftlezing: I Korintiërs 15: 12-22
Lied 534: 1, 2, 3 en 4
Lied 340b (geloofsbelijdenis)
Slotlied: Lied 923: 1, 2 en 3
Dienst volgende week
Zondag 24 februari zal de Regenboogcantorij o.l.v. Arie Vooijs zingen in de dienst. We zijn erg blij dat dit
koor haar medewerking wil verlenen met mooie liederen en zo de gemeentezang ondersteunen. We lezen
Lucas 6: 27-38 waarin Jezus ons een spiegel voorhoudt over de manier waarop we goed doen aan
anderen. In hoeverre doen we dat belangeloos en zonder bijbedoelingen? Zijn we selectief aan wie we
goed doen?
Ook zullen we Greet Ras gedenken en een steentje voor haar neerleggen in het doopvont. Voorganger is
Marga Schipper.
Meeleven
Mw Gré Kooijman blijft permanent wonen in Sammersbrug. Ze heeft het er naar haar zin. We zullen

haar missen in de kerk, maar wensen haar een mooie tijd toe. Wel wil ze graag verbonden blijven
met de Pelgrimskerk.
Mw Aly Buis gaat iets vooruit. Er wordt gezocht naar een plekje in een verpleeghuis voor haar.
Mw Emmy Mans is al weer aan het opknappen van haar heupoperatie. Ze is nu in het zorghotel aan de
Meidoornlaan.
Bloemengroet
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- Vandaag gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groeten en een wat
vroege felicitatie naar zr. G. van der Kruk-Ypma. Geeske hoopt zondag 24 februari haar 91e verjaardag te
vieren. Wij wensen haar nog een gezellige dag toe en een goede tijd met allen die haar lief zijn. Cvdt
- De bloemen zijn deze keer geschonken door Corrie en Jaap van der Tas.
aj
Dank
Hartelijk dank voor de prachtige orchidee die ik afgelopen zondag mocht ontvangen. Het deed me goed.
Hartelijke groet, Evert Winters
Jarige 70+ in de week van 17-23 februari
18 febr.: mw. B.Heijkoop-Boere.
We wensen u een fijne verjaardag toe.
Vandaag: Gemeenteberaad in de drie POR-kerken
Vanmorgen wordt in elk van de drie POR-wijkgemeenten (Pelgrimskerk, Oase-Meerzicht en RegenboogRokkeveen) 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. Nu is het ’t kennen en horen van de wijkgemeenten volgens de Kerkorde. U kunt het
uitgebreide rapport, inclusief een samenvatting daarvan opvragen; het wordt dan via e-mail toegestuurd.
Desgewenst ontvangt u een geprinte versie. UW KOMST EN INBRENG IS ZEER GEWENST! Tom
Westerhof (scriba Pelgrimskerk).Tel: 079-3169379 E: tomenjoke.westerhof@planet.nl
Verjaardagviering op dinsdag 19 februari
Deze keer vieren we de verjaardagen van 10.30 uur tot 13.30 uur met als afsluiting een gezamenlijke
lunch. U bent van harte welkom. U zult worden ontvangen met een kopje koffie of thee met iets lekkers.
Marga Schipper zal een presentatie houden over haar reis naar Iran, waarna we met elkaar wat zullen
drinken. Om ongeveer 12.30 willen we aan tafel gaan voor de lunch waarbij voor een warm gerechtje zal
worden gezorgd. Hiermee willen we de bijeenkomst afronden. We hopen op een gezellig samenzijn, vanaf
heden dus op een eerder tijdstip van de dag. We vinden het leuk als u iemand meeneemt. Wilt u zich
opgeven bij Cornélie van Wingerden (coördinator), e-mail cwingerden@gmail.comr of bij Marianne
Klaucke, e-mail marianne.klaucke@hccnet.nl. Tot dan
1e Collecte 24/2 Missionair werk
Het lezen van de Bijbel is in de seculiere Nederlandse context niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt
de Protestantse Kerk initiatieven die bijbellezen bevorderen en mensen enthousiast maken voor de Bijbel.
Samen met lokale gemeenten wordt in beeld gebracht hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel
kunt werken. De voorbeelden worden zo breed mogelijk gedeeld, zodat gemeenten kunnen leren van
elkaars ervaringen. Met uw bijdrage steunt u initiatieven die het bijbellezen bevorderen. Geef aan de
collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte
Missionair. Collecte van harte aanbevolen, Nils van Velzen en Marijke Vis
Berichten van De Pelgrim

Happinez en Bijbelverhalen in ‘Rebible’ - herinnering
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. Na jaren ging zij Bijbelverhalen opnieuw lezen.
Op woensdag 20 februari gaan wij in 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.
World Servants Stamppotbuffet en Paasactie
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--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 door aan te melden via de
link https://www.worldservants.nl/actieplatform/actie/16368.
--Verder is de paasactie weer terug en kunnen er weer verschillende producten besteld worden: paas- en
suikerbrood, paaskoekjes paaseitjes, amandelstaaf en paaschocolade.. Natuurlijk kan ook gekozen worden
voor een pakket bestaande uit paas- en suikerbrood, paaseitjes en paaskoekjes. Bestellingen lopen via de
deelnemers en via de linkhttps://www.worldservants.nl/actieplatform/actie/16369
=====================================================
Koffiedrinken
Na de dienst is er in ‘t Centrum weer de mogelijkheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee. Gastvrouw resp.
gastheer: Corrie Veenstra en Dirk Ras.
De Pelgrimsgroet van zondag 24 februari wordt samengesteld door Douwe Klaucke. Kopij a.u.b.
inleveren vóór 18.00 uur op donderdag 21 februari 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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