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

5e zondag van de veertig dagen/Judica
Liturgische kleur / Paars
Morgendienst 10.00 uur
Voorganger:
Dr. A. Mooi uit Hoogmade
Ambtsdrager
Douwe Klaucke
Gemeentelid
Tiny Havenaar
Collectanten:
Sietse Top en Marijke Vis
Organist:
Ben Veldstra
Koster:
Dirk Ras
Lector:
Yvette Maas
Welkom:
Jaap Buis

Zondag 7 april 2019
jaargang 32 nr. 14
Collecten:
1. KIA 40dagen collecte
2. kerk
3. Ethiopië (ZWO)
Opbrengst collecten 31 maart 2019
Mozambique( noodhulp) € 173,20
Kerk
€ 46,10
Ethiopië
€ 56,80

Hartelijk welkom voor onze voorganger Dr. A. Mooi en
organist Ben Veldstra.

mee en bidden voor mensen die zorgen hebben in hun
familie. We wensen hen allen Gods troostvolle nabijheid.

Orde van de dienst
Intochtslied: Lied 314: 1 en 3
Begroeting en bemoediging
Zingen: Psalm 18: 1 en 5
Gebed van toenadering/verootmoediging.
Zingen: Psalm 73: 9
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
1e Schriftlezing: Genesis 2: 8,9 en 15. Lector. Bij
voorkeur NBG 1951
Zingen: Psalm 8: 3,4 en 6
2e Schriftlezing: Lucas 10: 38-42 (NBG)
Zingen: Lied 316: 1 en 4
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 146a: 2 en 7
VG leest geloofsbelijdenis voor
Collecten
Gebeden
Slotlied: Lied 425
Wegzending en zegen

Op 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.

Bij de dienst
Vandaag is de vijfde zondag van de Veertigdagentijd.
Ans Jansen verzorgt de liturgische bloemschikking. Na
haar toelichting zingen we steeds uit lied 653. Vandaag
zingen we de coupletten 1 en 6.
Meeleven
We leven mee met Janny Rook die gevallen is met de
fiets. Gelukkig heeft ze niets gebroken, maar de
kneuzingen doen nog wel pijn.
Jaap van der Tas heeft een paar dagen in het ziekenhuis
gelegen. De aanleiding was een dubbele longontsteking.
Inmiddels is hij weer thuis, maar hij moet nog wel
aansterken.
Johan de Dreu is gevallen in huis. Het gaat niet zo goed
met hem, hij heeft steeds meer zorg nodig. We leven

Op Goede vrijdag 19 april, begint de dienst om 19.30
uur. We lezen het lijdensevangelie volgens Johannes.
Muzikale medewerking wordt verleend door Gerard en
Mirna Baak.
Op Eerste Paasdag 21 april, begint de dienst om 10.00
uur. We vieren de Opstanding van de Heer. De nieuwe
paaskaars wordt binnengedragen en we hernieuwen
onze doopbelofte. 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. We kijken en luisteren naar de
vogel Pip die het verhaal van het nieuwe leven aan ons
vertelt, want Jezus is nadat hij is gestorven ook weer
opgestaan uit de dood. Om dat te vieren, maken we
samen een zacht nestje voor Pip. Willen jullie daarom
zachte dingen zoals lapjes of veertjes, of een beetje stro
meenemen? Ook gaan we zelf een nestje met kuikentjes
knutselen. En natuurlijk zingen we een heleboel vrolijke
liedjes. De oecumenische viering begint om 17.00 uur en
is voorbereid door Rosalie Koopman en Marieke van der
Zee, Kitty Legtenberg, Marga Schipper en Matthe
Vermeulen. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door
Geja Jol en Marcel Charité. Tot ziens!

Ethiopië
Verleden week heeft de collecte voor Ethiopië € 56,80
opgebracht. Totaal is de stand nu €1128,56. Van dit
bedrag kunnen we 29 geiten kopen. Heeft u geen folder
over deze actie ontvangen? Er liggen er nog een aantal
in de hal onder de toren
1e Collecte vandaag Rwanda 25 jaar na de genocide.
In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen
Rwandezen werden afgeslacht door hun buren. De
jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide,
maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot
dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen
en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond
Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is
het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de
organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben
verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen,
schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte.
Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden
ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin. Maakt
u dit werk mede mogelijk? Geef aan de collecte of maak
uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.
2e Collecte 14-04-19 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
Kaarten maken
Maandag 8 april komen we weer bij elkaar om kaarten te
maken. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar in de
consistoriekamer. Iedereen hartelijk welkom. Voor
inlichtingen:
Stieneke de Bruin Telen Marijke Vis tel Binnenkort hopen
wij u weer onze kaarten te verkopen. Van de opbrengst
van de kerstkaarten hebben wij nog € 20 kunnen
schenken voor de slachtoffers van de cycloon Idai
Bloemengroet
Vandaag gaan de bloemen namens de
Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en
felicitatie naar br. J.P.de Dreu, Johan viert vandaag zijn
88e verjaardag! Wij wensen Johan alle goeds en nog een
goede tijd toe met allen die hem lief zijn. Cvdt De
bloemen zijn deze week geschonken door Tom en Joke
Westerhof

Jarigen 7 – 13 april

7 apr. Dhr. J.P. de Dreu,
8 apr. Mw. J. Goutier-v.d. Wiel,
Na de dienst is er in het Centrum achter de kerk
gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van
een kopje koffie of thee. De gastvrouwen zijn deze keer
Anneke Veldhuizen en Ria Lobik
Een fleurig nummer Het aprilnummer van Kerk in
Zoetermeer is uit! Thema ‘Kerk en tuin’: over verstilling,
symboliek, lijden en de vreugde van Pasen. Ontvangt u
de krant nog niet thuis of wilt u extra nummers om uit te
delen? Bel of mail de redactie info@kerkinzoetermeer.nl
Kijk ook op www.kerkinzoetermeer.nl voor de actuele
agenda met alle culturele, vorming- en
toerustingsactiviteiten.
Namens de redactie, Marieke van der Giessen-van
Velzen
Herinnering: Vanaf woensdag 10
april: Wekelijkse Natuurwandeling
Vind je het fijn om te wandelen en zo
rust te zoeken? Wil je gelijk aan je
gezondheid werken en iets leren over
de natuur in je eigen omgeving? Dan
zijn de natuurwandelingen echt iets
voor jou. We werken ook samen met IVN.
Data: vanaf 10 april - elke woensdag. Tijd: 16.00 uur ca 17.00 uur
Plaats: Kosten: naar vermogen
Informatie: Gerda Griffioen,
info@depelgrimzoetermeer.nl
Herinnering: Vanaf woensdag 10 april: Samen zingen
- Wie zingt mee?
Wij zingen liederen uit Taizé, Iona en de Liedbundel van
de Pelgrim.
Tijd: 11.00 - 12.00 uur
Plaats: Pelgrimskerk, Zoetermeer
Informatie: Gerda
Griffioengerda@depelgrimzoetermeer.nl
Margot Dörr, m.dorr@hotmail.com
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 11 april. Thema:
een harkje
Laatste viering in de serie: 18 april
Tijd: 12.00 uur - ca 12.30 uur Plaats: Pelgrimskerk
Informatie: Joke Westerhof,
tomenjoke.westerhof@planet.nl Joke den Hertog, 079
3315855, f2hjfdenhert@hetnet.nl

World Servants fietstocht Doet u mee aan de fietstocht
op Tweede Paasdag? 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,voor volwassenen en €7,50 voor kinderen. Er is ook een
familieticket voor 2 volwassenen en 2 kinderen voor €25,. Aanmelden kan via de World Servants of via
geef.ws/fietstocht
Lezen met het hart
Op donderdag 11 april is in de Pelgrimskerk de
maandelijkse bijeenkomst onder de naam “Lezen met het
hart”. We starten om 19.45 uur. “Lezen met het hart” is
een vorm van meditatief Bijbellezen waarbij ieder in stilte
overweegt wat de Schrift aanreikt. Aan de hand van het
Bijbelgedeelte raken we vervolgens met elkaar in
gesprek. Door ieders inbreng maken we tijdens dit
geloofsgesprek als het ware samen een schilderij van het
tekstgedeelte. Na afloop, omstreeks 20.45 uur, is er tijd
voor ontmoeting, met koffie/thee.
Er wordt een laatste Sobere Maaltijd in de Oase
gehouden op 18 april. Een intekenlijst ligt in de hal van de
Oase.
U kunt ook helpen sparen voor de 40dagentijd-campagne
via Bankrekening t.n.v. Diaconie PGZ Oase bankreknr.
NL 66 RABO 03737 12 901 ovv. “40dagentijd”.
Welkom voor de Koning van de Hemel
Cantate 182 Himmelskönig, sei willkommen bezingt het
Evangelie van Palmzondag over de glorieuze intocht van
Jezus in Jeruzalem (Matteüs 21:1-9). En Bach nodigt ook
ons uit: moge Jezus als Koning van de Hemel in ons hart
even feestelijk worden ontvangen als in Jeruzalem.
Ons is een lofzang in de mond gegeven, al gaat de
opgang naar Jeruzalem door een diep dal: Heden
hosanna, morgen kruisig Hem! (Lied 556).
Zondagavond 14 april voert het Projectkoor Oude Kerk
onder leiding van Ronald de Jong – samen met solisten
en musici – deze cantate uit. De cantatedienst wordt
geleid door ds. C.H. Wesdorp. U bent van harte welkom
om deze bijzondere dienst in de Oude Kerk 18.30 uur)
mee te beleven! Zie ook:
www.oudekerkgemeente.nl/projectkoor Jaap van der
Giessen

De Pelgrimsgroet voor 14 april zal worden gemaakt door
Dirk Ras, Dirk Ras [dirkgreetras1@outlook.com]
Wilt u
de kopij doorgeven voor 18.00 uur op donderdag 11
april. Wilt u een pelgrimsgroet meenemen voor iemand
die niet kon komen. MK

