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

3e zondag in de 49-dagentijd / Oculi
Kleur: paars

Zondag 24 maart 2019
32e jaargang nummer 12

Morgendienst 10.00 uur
Voorganger:
Marga Schipper
Ambtsdrager:
Nils van Velzen
Gemeentelid:
Tiny Havenaar
Collectanten:
Bauke Wagenaar en Niels Maas
Organist:
Frank v.d.Belt
Koster:
Theo de Bruin
Lector:
Niels Maas

Collecten vandaag:
1.KerkInActie (40 dagencollecte)
2.Kerkenwerk
3.Project Ethiopië
Opbrengsten collecten 17 maart j.l.:
1.Binnenlands diaconaat (KiA) € 48,90
2.Kerk € 50,85

Welkom:

3.Project Ethiopië € 49,21

Ans Jansen

Bij de dienst
Hartelijk welkom voor voorganger
Marga Schipper, organist Frank v.d.
Belt en harpspeelster Sari v.d. Burg.
Orde van Dienst
Aanvangslied: Psalm 25A: 1
Zingen: Psalm 25A: 2
Zingen Lied 653: 1 en 5
Harpspel: After the storm
Zingen: Lied 317: 1, 2, 3
1e lezing: Exodus 6: 2-8
Zingen: Lied: 542: 1, 2, 3
2e lezing: Lucas 13: 2-9
Harpspel: Celtic Hymn nr. 2
Harpspel: Waterlilies
Zingen: Lied 791
Slotlied 885
Orgelspel: ‘Fanfare’
Bij de dienst
Vandaag is de derde zondag van de
Veertigdagentijd. We lezen het
verhaal van de vijgenboom die geen
vrucht droeg. De eigenaar verliest de
moed niet en heeft geduld: hak de
boom niet om, geef hem nog een
kans. Geduld is dan ook het thema
van deze dienst.
Welkom aan Sari van Brug, die aan
deze dienst meewerkt met harpspel.
Ze zal drie stukken spelen van
dezelfde componist: Herman
Beeftink.
Ans Jansen verzorgt de
bloemschikking. Na haar toelichting
zingen we steeds uit lied 653.
Vandaag zingen we de coupletten 1
en 5.
ms

Project Ethiopië
Verleden week heeft de collecte voor
Ethiopië € 49,21 opgebracht. Samen
met de € 500,-- diaconaal collectegeld van 2018 is dat € 549,21. Totaal
is de stand nu € 1.128,56. Van dit
bedrag kunnen we 28 geiten kopen.
Heeft u geen folder over deze actie
ontvangen? Er liggen er nog een
aantal in de hal onder de toren.
Collecte van harte aanbevolen. Nils
van Velzen en Marijke Vis

opbrengst van de collecte steunt de
Protestantse Kerk pioniersplekken en
kliederkerken, waar mensen de
waarde van het christelijk geloof en
de kerk (opnieuw) kunnen ontdekken.

Meeleven in vreugde
-Ans en Rien Jansen hebben deze
week hun 50-jarig huwelijk gevierd.
Alsnog van harte gefeliciteerd. In de
dienst willen zij graag daarvoor
danken.
-Annie Siersema is inmiddels
2e Collecte 31-03-2019 Pionieren
verhuisd naar J.W. Palthelaan. We
rond zingevingsvraagstukken
wensen haar veel woonplezier in haar
Verspreid over heel Nederland
nieuwe woning.
ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, -Mw Jenny Dekker is lid geworden
zoals pioniersplekken en
van de Pelgrimskerkgemeeente. We
kliederkerken. Men zoekt naar nieuwe wensen haar van harte welkom. We
manieren om het Evangelie te delen
hopen dat ze zich snel thuis zal
en aan te sluiten bij
voelen. ms
zingevingsvragen. Zoals in Rotterdam
waar in een vergrijzende wijk een
Bloemengroet
christelijke multiculturele
--Vandaag gaan de bloemen namens
gemeenschap is gestart.
de Pelgrimskerkgemeente als een
Doordeweeks zijn er allerlei
hartelijke groet en blijk van meeleven
activiteiten voor wijkbewoners, zoals
naar zr. J. de Zeeuw, Janny moet
kinderclub, taalles, maaltijden en
even rustig aan doen, maar is
kledingverkoop. Op zondag komt men gelukkig weer aan de beterende
bij elkaar voor bijbelstudie of
hand. We wensen haar een
celebration. In de Kliederkerk
voorspoedig herstel toe.
cvdt
ontdekken kinderen samen met hun
--De bloemen zijn deze keer verzorgd
ouders of grootouders op creatieve
door Ans en Rien Jansen.
aj
manieren de betekenis van
bijbelverhalen en wat geloven in God Jarigen 70+ in de week van 24 – 31
en het navolgen van Jezus betekent
maart
voor het alledaagse leven. Door
-24 maart: Dhr. B. Wagenaar.
elkaar regelmatig te ontmoeten
-26 maart: Dhr. C.G. Noorloos.
ontstaat een nieuwe
-29 maart: Mevr. J. Boeleegeloofsgemeenschap. Met de
Stikkelorum.
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-.29 maart: Dhr. F.G. Boersma.
We wensen u een fijne verjaardag
toe.
Inloophuis Regenboog
Iedere vrijdag (behalve de 4e van de
maand) is er vanaf 10.00 uur
inloophuis in De Regenboog. U bent
welkom voor een kopje koffie/thee,
een gezellig praatje of een goed
gesprek. Om 12.00 uur is er een korte
middagpauzedienst, waaraan
verschillende sprekers en
organisten/pianisten meewerken.
Aanstaande vrijdag 29 maart gaat
Marga Schipper voor en speelt Hans
Raaphorst op het orgel. U bent ook
van harte welkom!
…………………………………………
BERICHTEN VAN DE PELGRIM
World Servants
Paasactie en
fietstocht
U kunt verschillende
Paasproducten bij ons
bestellen: paas- en suikerbrood,
paaskoekjes, paaseitjes,
amandelstaaf en paaschocolade.
Natuurlijk kan ook gekozen worden
voor een pakket bestaande uit paasen suikerbrood, paaseitjes en
paaskoekjes. Bestellingen lopen via
de deelnemers en via de
link https://www.worldservants.nl/acti
eplatform/actie/16369.
Reserveer Tweede Paasdag alvast in
uw agenda, want dan organiseren wij
een leuke fietstocht. De fietstocht is
ongeveer 35 km over de mooiste
fietsroutes rondom Zoetermeer. U
bent om 12:00 uur welkom in de
Regenboog en u krijgt van ons een
lunchpakketje mee. Van fietsfanaat
tot onhandige fietser: iedereen is
welkom en we zullen er een mooie
middag van maken! 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.
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 volgende
viering is a.s. donderdag 28 maart.
Thema: een bloem. Overige data:
donderdagen 4, 11, en 18 april. Tijd:
12.00 uur - ca 12.30 uur. Plaats:
Pelgrimskerk. Informatie: Joke
Westerhof,
tomenjoke.westerhof@planet.nl, Joke
den Hertog, f2hjfdenhert@hetnet.nl.
Vanaf woensdag 10 april: Samen
zingen - Wie zingt mee?
Wij zingen liederen uit Taizé, Iona en
de Liedbundel van De Pelgrim in
Zoetermeer. De laatste bevat liederen
uit verschillende tradities. Samen een
mooie verzameling van liederen die
ons kunnen inspireren. Data: met
ingang van 10 april elke woensdag.
Tijd: 11.00 - 12.00 uur. Plaats:
Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat
86, 2712 HK Zoetermeer. Informatie:
Gerda Griffioen,
gerda@depelgrimzoetermeer.nl;
Margot Dörr, m.dorr@hotmail.com
Vanaf woensdag 10 april:
Wekelijkse Natuurwandeling
Vind je het fijn om te wandelen en zo
rust te zoeken? Dan zijn de
natuurwandelingen echt iets voor jou.
De wandelingen zullen licht
belastbaar zijn en er is aandacht voor
signalen op fysiek en psychisch
gebied. We werken samen met IVN,
die ons iets zal vertellen over de
natuur in onze naaste omgeving. De
wandelingen staan onder leiding van
fysiotherapeut / geestelijk begeleider
Hans van der Bilt en
voedingsdeskundige / coach Gerda
Griffioen. Data: vanaf 10 april - elke
woensdag. Tijd: 16.00 uur - ca 17.00
uur.

verhaal? Plaats: Zij-ingang
Pelgrimskerk. Tijd: Inloop: 19.45 uur;
20.00 – 22.00 uur. Info en
aanmelden: Joke Westerhof,
tomenjoke.westerhof@planet.nl of
Reinier Laman Trip, Kosten: € 2,00
incl. koffie of thee.
……………………………..…………..
Koffiedrinken
Na de dienst is er in ‘t Centrum weer
de mogelijkheid elkaar te ontmoeten
met koffie/thee. Gastvrouwen zijn
Ans Jansen en Janny Rook.
De Pelgrimsgroet van zondag 31
maart wordt gemaakt door Douwe
Klaucke. Kopij a.u.b. inleveren vóór
18.00 uur op donderdag 28.3.2019.
Wilt u een Pelgrimsgroet meenemen
voor mensen die om welke reden dan
ook niet in de kerk kunnen komen.t w

Nagekomen: GROOT
NIEUWS VAN DE PORSTUURGROEP
AK stemt unaniem in met
bestuurlijk samen gaan van de
POR-wijken.

Woensdagavond 20 maart
heeft de algemene kerkenraad
tot onze vreugde unaniem
ingestemd met het verzoek van
de Pelgrimskerk, Oase en
Regenboog om vanaf 1 april
bestuurlijk samen te gaan. De
leden van de algemene
kerkenraad spraken hun
waardering uit voor de
zorgvuldigheid waarmee de
9 april: Bijbelverhalen anders
wijkkerkenraden dit verzoek
bekeken: Rebible – Inez van Oord
Las je ook ‘Rebible’ of ben je van plan hebben voorbereid. Dat
dit verrassende boek binnenkort te
betekent dat vanaf 1 april
lezen? Samen met haar broer –
theoloog Jos van Oord – las Inez van 2019 de drie wijken
Pelgrimskerk, Oase en
Oord opnieuw Bijbelverhalen die zij
zich herinnerde uit haar jeugd. Op 20 Regenboog één wijk zijn met
februari hebben we haar werkwijze
drie geloofsgemeenschappen
toegelicht. Op dinsdag 9 april
met een eigen kerkgebouw. Op
bespreken we enkele verhalen.
Voorwaarde hierbij is dat je het boek
woensdagavond 10 april komt
– geheel of gedeeltelijk - gelezen
hebt. Vragen voor die avond: Wat
vind je van de spirituele uitleg van
Inez? Welke uitleg geef jij aan het
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voor het eerst de nieuwe
wijkkerkenraad bij elkaar.

