Pelgrimsgroet
Pastor: Mevr. Marga Schipper-Boven, Blauwroodlaan 25,
2718 JN Zoetermeer
tel. 079 3613403, email: marga_boven@ziggo.nl
Werkdagen : maandag, dinsdag en donderdag.
Palmpasen. 6e zondag van de 40 dagen. Palmarum
Liturgische kleur: paars

32e jaargang nummer 14
Zondag 14 april 2019

Morgendienst 10.00 uur
Predikant:
Ds. E.H. Egberts
Ambtsdrager: Nils van Velzen
Gemeentelid: Tiny Havenaar
Collectanten: Tjeerd Westra en Elise Maas
Organist:
Kees de Jong
Koster:
Dirk Ras
Schriftlezing: Wil de Jong
Welkom:
Corrie Veenstra
Bij de kerkdiensten:
Een hartelijk welkom voor onze voorganger ds.
Egberts en voor Kees de Jong onze organist
Orde van dienst:
Welkom
Zingen: Lied: 601: 1
Stil gebed
Zingen: Lied 601: 2
De bloemschikking
Zingen: Lied; 653: 1 en 7
Kyrië gebed
Zingen: Lied: 1009: 1
Leefregel
Zingen: Lied: 1009: 3
Rondom het Woord bijeen
Gebed
Schriftlezing: Lukas 23: 26 t/m 32
Zingen: Lied; 561: 1,2,4,5
Overdenking. Thema: Midden onder ons.
Zingen: Lied: 826
Dankbare mensen
Dienst van de gebeden.
Zingen: Heer onze Heer, wij bidden U: verhoor ons.
Stil gebed
Onze Vader
Collecten
Slotlied: Lied: 578: 1 en 2
Zegen. Geen gezongen ámen’
Zingen: Lied: 578: 6
Bij de dienst
Vandaag is de zesde zondag van de Veertigdagentijd.
Ans Jansen verzorgt de bloemschikking. Na haar
toelichting zingen we steeds uit lied 653. Vandaag
zingen we de coupletten 1 en 7.
Meeleven
We leven mee met Ada Hoogendam die veel zorgen
heeft in haar familie. Het overlijden van haar zus, en
vooral de ziekte van haar zoon. Dat de Eeuwige haar
nabij mag zijn en haar troost en moed geeft.

Collecten:
1e Binnenlands diaconaat (KIA )
2e Kerk
3e Ethiopië (ZWO)
Collectenopbrengst 7 april 2019
1e POR Diaconie
€ 61,35
2e Kerk
€ 53,00
3e Kia Rwanda
€ 95,25
Het is fijn dat Janny de Zeeuw goed herstelt. Ze zal op
goede vrijdag weer meewerken aan de dienst en
proberen haar taken voorzichtig weer op te pakken.
Jaap van der Tas is herstellende. Hij is wel verzwakt,
maar hoopt mbv fysiotherapie zijn krachten weer terug
te krijgen.
Komende diensten
Witte donderdag 18 april, begint de dienst om 18.00
uur We vieren de maaltijd van de Heer en zullen
vervolgens in de consistorie samen eten. Wilt u zelf
brood meenemen, zodat we dat kunnen delen, als u
dat wilt, met elkaar. Frank van der Beld is organist.
Voorgangers zijn: Carina Kapteyn en Marga Schipper
Goede vrijdag 19 april, begint de dienst om 19.30
uur. We lezen met enkele lectoren het lijdensevangelie
volgens Johannes. Muzikale medewerking wordt
verleend door Gerard en Mirna Baak, zij spelen piano
en viool. Voorganger is Marga schipper.
Eerste Paasdag 21 april, begint de dienst om 10.00
uur. We vieren de Opstanding van de Heer. De nieuwe
paaskaars, het licht van Christus, wordt
binnengedragen door de ambtsdragers. Deze kaars
zal gezamenlijk gebruikt worden door Pelgrimskerk en
De Pelgrim, Gerda Griffioen zal ook een bijdrage
leveren aan de dienst. De kaars wordt geplaatst in de
nieuwe standaard, gemaakt door Dirk Ras. Ook zullen
we onze doopbelofte hernieuwen,. U wordt
uitgenodigd om uw hand door het water te halen en
die van de volgende aan te raken. Door het water van
de doop zijn we gereinigd naar lichaam en ziel, door
Gods geest ontvangen we kracht om te leven.
Hans Jansen speelt op het orgel en Emiel van Gemert
speelt trompet. Voorganger is Marga Schipper. Het
wordt een feestelijke dienst met veel muziek. Van
harte welkom!
Paaskleuterviering Nieuw Leven
Op zaterdag 20 april vieren de kinderen van 3-8 jaar
Paasfeest in de Wijngaard, Moeder Teresasingel 100.
Alle kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 van de
basisschool worden hiervoor uitgenodigd met hun
vriendjes, vaders, moeders, opa’s en oma’s.

Koffiedrinken na de dienst: In ’t Centrum staat na de
dienst de koffie/ klaar. De gastvrouwen zijn Anneke
Veldhuijzen en Corrie Veenstra.
In de komende week geen jarigen.
Bloemengroet:
Vandaag gaan de bloemen namens de
Pelgrimskerkgemeente als een felicitatie en blijk van
meeleven naar br. F.G. Boersma
cvdt
De bloemen zijn betaald uit het bloemenpotje. aj
Open kerk en expositie ‘Van Pesach naar
Pinksteren’
Woensdag 10 april is in de Oude Kerk de expositie
‘Van Pesach naar Pinksteren’ met werk van Nelleke
Tak geopend. Te bezichtigen op zaterdag 13, 20 en 27
april (Koningsdag) van 12.00-16.00 uur en rondom de
Lunchpauzeconcerten op woensdag 17 en 24 april van
12.30-14.00 uur. Op de zaterdagen is de kunstenares
zelf ook aanwezig. e
In de Stille Week op weg naar Pasen, maandag 15 t/m
Goede Vrijdag 19 april, is de Oude Kerk van 13.0014.00 uur dagelijks open voor inloop en een meditatief
moment. Ook dan is de expositie te bezichtigen.
Welkom!
Liesbeth van Daal en Marieke van der Giessen
Ethiopië
Verleden week heeft de collecte voor Ethiopië € 61,35
opgebracht. Totaal is de stand nu €1189,91. Daarvoor
kan men in Ethiopië 49 gezinnen 1 kilo
droogtebestendig zaaigoed geven.
1e Collecte 21-4-19 Paaszondag
Versterk de kerk in Pakistan
Versterk de kerk in Pakistan Veel christenen in
Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij
vormen een minderheid en behoren tot de laagste
klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen
hebben bovendien weinig kennis over het christelijk
geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken
aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.
Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via
internet, cursussen en trainingen volgen over
discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000
tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig
kader van de kerk en staan dankzij deze training
sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en
vernieuwende kerk in Pakistan? Geef in de collecte op
Paaszondag
2e Collecte vandaag Jeugdwerk (JOP)
Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al
vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen
nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een
verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de
Paaschallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige
elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid
van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen
te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid,
vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten
speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op

paasmorgen. De eerst editie was een groot succes:
bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen
uit heel Nederland deden mee (zie filmpje
op jop.nl/paaschallenge). Collecteer mee, zodat JOP
rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk
kan (blijven) betrekken. Alle collectes van harte
aanbevolen, Nils van Velzen en Marijke Vis
Hartelijk aan de kaartenmaakclub voor de gift van
€20,00 verleden week voor de collecte voor Rwanda
Voor uw agenda.
Woensdag 22 mei
Aspergemaaltijd
Samen eten met onze broeders en zusters van het
Kompas.
Heeft u s’ morgens vanaf 10.00 uur een uurtje tijd,
dan nodigen wij u van harte uit om ons te helpen met
het schillen van de asperges. Rien en Ans Jansen,
Marijke Vis

Het geheim van het alledaagse - Meditatieve
Middagvieringen
In de 40-dagentijd is er iedere donderdag een
Meditatieve Middagviering in de kerkzaal van de
Pelgrimskerk. In deze vieringen kijken we naar een
voorwerp uit het dagelijkse leven en gaan we op zoek
naar het geheim ervan.
De laatste viering van deze serie is a.s. donderdag 18
april. Thema: een doek
Vanaf 25 april is er weer op dezelfde tijd een korte
viering in De Bovenkamer. Ook daar van harte
welkom!
Tijd: 12.00 uur - ca 12.30 uur Plaats: Pelgrimskerk
Informatie: Joke Westerhof,Joke den Hertog.
World Servants Zoetermeer
PaasactieHeeft u paasartikelen besteld? Dan kunt u
deze na de dienst ophalen bij de deelnemers!
FietstochtOp Tweede Paasdag organiseren wij een
leuke fietstocht van maken! Vertrek van de tocht is om
12:00 uur bij de Regenboog (Nathaliegang 263,
Zoetermeer. Deelname bedraagt 10 euro voor
volwassenen en 7,50 euro voor kinderen. Er is ook
een familieticket voor 2 volwassenen en 2 kinderen
voor 25 euro. Aanmelden kan via de deelnemers, de
inschrijflijsten in de kerken of via geef.ws/fietstocht

Wilt u een Pelgrimsgroet meenemen voor mensen
die om welke reden dan ook niet in de kerk kunnen
komen.
De Pelgrimsgroet van zondag a.s. wordt gemaakt
door Tom Westerhof
Kopij inleveren voor 18.00 uur op donderdag 18 april.

