PELGRIMSGROET
Pastor: Mevr. Marga Schipper - Boven, Blauwroodlaan 25, 2718JN Zoetermeer
tel. 079-3613403. E-mail: marga_boven@ziggo.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.
6e zondag van Epifanie
Liturgische kleur: groen
Morgendienst 10.00 uur
Voorgangers:
Marga Schipper
Ambtsdrager
Janny de Zeeuw
Gemeentelid
Wil de Jong
Collectanten:
Theo de Bruin en Niels Maas
Organist:
Hans Jansen
Koster:
Ger Roos
Lector:
Joke Westerhof
Welkom:
Tiny Havenaar
Bij de dienst
Hartelijk welkom voor onze voorganger Marga Schipper
onze organist Hans Jansen en de Regenboogcantorij
o.l.v. Arie Vooijs medewerking aan de dienst. Ook zullen
we Greet Ras gedenken en een steentje voor haar
neerleggen in het doopvont.
Orde van dienst
Orgelspel
Welkom
Aanvangslied: psalm 119: 1 en 40
Groet en bemoediging
Cantorij: ‘Lead me Lord’, van Samuel Sebastian Wesley
Kyrie en gloria
Cantorij en gemeente: lied 299j: 1 t/m 4 cantorij: 1 en 3
gemeente: 2 en 4
Gebed
Lezing: Lucas 6: 27-38
Cantorij en gemeente: lied 537: 3 en 4 Cantorij: 3
gemeente: 4
Overdenking
Cantorij: ‘Lord I trust Thee’, van G.F. Händel
Geloof belijdend lied: 344: 1, 2, 3
Gedenken van Greet Ras
Zingen: lied 442: 1 en 2
Gebeden
met Heer, onze Heer, wij bidden u verhoor ons
Collecte
Cantorij: ‘Gott ist mein Trost’, van Ivo de Vento
Cantorij en gemeente: Zegenbede van st. Patrick
(staat afgedrukt)
Orgelspel
Meeleven
We leven mee met Jaap Buis. Gisteren hebben we
afscheid genomen van Ali. We zullen bidden voor hem
om moed en kracht nu hij alleen verder moet. Zondag 10
maart zullen we Ali gedenken in de dienst.
Bloemengroet
Vandaag gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk
gemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar zr. M.
Moerland-Verelst,

Zondag 24 februari 2019
jaargang 32 nr. 8
Collecten:
1. Diaconie
2. Missionair werk
Collecte opbrengst 18-02-2019
KIA
€72,30
Kerk
€62,95
Zr. Moerland hoopt a.s. maandag 25 februari haar 89e
verjaardag te vieren. Wij wensen haar een gezellige dag
toe en nog een goede tijd met allen die haar lief zijn.
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.
Gastvrouwen Marianne Klaucke en Ineke Holewijn
Jarigen 70+ van 24 feb – 2 mrt 2019
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Mevr. G. E.vd
febr
Kruk-IJpma
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Mevr. M. W.
febr
MoerlandVerelst
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Mevr. M.
febr
BreugemOlieman
1 mrt
Mevr. M. R. E.
Paul-Stout
Van harte gefeliciteerd
Verjaardagviering.
Afgelopen week zijn we de viering om 10.30 gestart en
hebben het samenzijn afgerond met een lunch. Marga
toonde foto´s van de reis die ze vorig jaar in Iran gemaakt
heeft en vertelde daar bijzonderheden over. Het was de
moeite waard! De lunch viel ook goed in de smaak en is
voor herhaling vatbaar. De volgende verjaardagviering
hopen we te houden op dinsdag 28 mei eveneens van
half elf tot half twee. Noteert u de datum alvast? Tot dan
namens de vrijwilligers. MK
Hartelijk dank voor een gift van € 50,-- via Marga
Schipper ontvangen en doorgegeven aan de Diaconie.
Marijke Vis
40 dagen kalender
Wie een abonnement heeft op de Petrus, krijgt de 40
dagen kalender er gratis bij. Na de dienst in ’t Centrum
ligt een inkijkexemplaar en een intekenlijst voor degenen
die een kalender willen bestellen.

Gemeenteberaad van zondag 17 februari
Met een grote opkomst ging het over het “kennen en
horen” van de gemeente over het rapport “Samen Drie”.
Dit rapport geeft informatie over het beoogde samengaan
(“fusie”) van onze wijkgemeente met die van de Oase
(Meerzicht) en de Regenboog (Rokkeveen). Met
algemene stemmen werd besloten in te stemmen met de
voorstellen. In de maart-vergadering van onze
wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad kan dan de
besluitvorming plaats vinden. Het verslag van de
gemeentevergadering ligt voor u klaar in de hal onder de
toren of wordt op aanvraag verstrekt (t. 3169379, e
tomenjoke.westerhof@planet.nl).Tom Westerhof, scriba
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
door aan te melden via de
link https://www.worldservants.nl/actieplatform/actie/1636
8.
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 link
https://www.worldservants.nl/actieplatform/actie/16369
Het geheim van het alledaagse - Meditatieve
Middagvieringen
Vind jij het ook fijn om midden op de dag ruimte te maken
voor stilte en bezinning? Voor een aantal mensen is het
al een vast ritme: een moment daarvoor op donderdag
om 12.00 uur in de Pelgrimskerk. Door het jaar heen is er
De Bovenkamer. Daar ben je nog welkom a.s. donderdag
28 februari. Het thema van deze maand is ‘Liefde’.
In de 40-dagentijd is er iedere donderdag een viering in
de kerkzaal van de Pelgrimskerk. In deze vieringen kijken
we steeds naar een voorwerp uit het dagelijkse leven en
gaan we op zoek naar het geheim ervan.
Soms zien we ze niet echt meer, de alledaagse dingen,
mensen, gebeurtenissen. Ze lijken zo gewoon. Tot
opeens: je kijkt naar een bloem, en het is alsof ze tot je
spreekt. In of onder het “alledaagse” is een aanwezigheid
waar we geen naam voor hebben. Vaste onderdelen van
de meditatieve middagvieringen zijn stilte, meditatie, een
tekst, muziek, zang en gebed. De eerste viering is op
donderdag 1 maart. Thema: een straatkrant
Data: donderdagen 7, 14, 21, 28 maart, en 4, 11, en 18
april 2019 Tijd: 12.00 uur - ca 12.30 uur Plaats:
Pelgrimskerk
Informatie:
Joke Westerhof, 079 3169379,
tomenjoke.westerhof@planet.nl
Joke den Hertog, 079 3315855, f2hjfdenhert@hetnet.nl

De Pelgrimsgroet voor 3 maart 2019 zal worden
gemaakt door Marianne Klaucke,
Mail: marianne.klaucke@hccnet.nl wilt u de kopij
doorgeven voor 18.00 uur op donderdag 28 februari
2019.
Wilt u een Pelgrimsgroet meenemen voor iemand die
niet kon komen. MK
Huiskamergesprekken
Heeft u zich al opgegeven voor de
huiskamergesprekken? Als u het vergeten bent, doet u
het alsnog. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op drie
middagen in de consistorie, namelijk 11, 12 en 14 maart.
Aanvangstijd is 15.00 uur en we sluiten af met een
eenvoudige maaltijd.
Aanmelden huiskamergesprekken
Graag voor 17 februari:
- door uw strookje te deponeren in de collectezak.
- bij Astrid Maas, t. 3166373 (na 18.00 uur), email:
astrid.maasvandenberg@hotmail.com.
Wilt u een 1e en een 2e keuzedatum invullen?
U krijgt geen bericht als uw 1e keus wordt toegekend,
wel als het uw 2e keus wordt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - kniplijn- - - - - - - - - - - - - - - - ---Naam:..............................................Telefoon:....................
.........
Adres.................................................Email:.......................
........
1e keus: ………………………2e keus: ……………………..
Ik/We kom(en) met ………personen
o Ik/wij stel(len) persoonlijk bezoek van ouderling /
contactpersoon / pastor op prijs (doorhalen wat niet van
toepassing is).

