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Hartelijk welkom bij de viering van onze wijkgemeente. Wij gebruiken het Liedboek 2013. De te zingen liederen die u op dit
Weekbericht ziet staan en de orde van dienst worden op de beamer gepresenteerd.

Kerkdienst
Voorganger
Dienstdoend ouderling
Dienstdoend diakenen
Organist
Lector
Lezingen
Kindernevendienst
Crèche
Kosters
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

aanvang 10.00 uur
ds. Dick Sonneveld
Eveline van Velzen
Mary Lemmers en Trudy Kamminga
Jaap van der Giessen
Gerard Kok
Micha 4 : 1-5 en Johannes 21 : 15-24
groep 1 t/m 8: o.l.v. Marja van Andel
Ilse en Emi Gerritsma
Evert de Graaf
Taco Slagter
Annie Huls
Coby Lagas en Wil Ros
Diaconie 2. Wijkwerk van De Oase
wit
3de zondag van Pasen

Liederen voor de dienst
Lied 645 : 1 en 6
Orgelbijdrage
Psalm 98 : 1 en 2
Psalm 149 : 1
Lied 1016
Lied 941
Lied 975 : 1, 2 en 3
Hemelhoog 435 (kinderlied)
Lied 657 : 1 en 3

Na de dienst is er gratis Fair trade-koffie, thee en limonade – maar een bijdrage in de koffiebus wordt natuurlijk gewaardeerd.

Bloemengroetl
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mw.
M.H. Ferrier, zij werd woensdag 11 april 91 jaar en naar
mw. M.X. Winailan-Anderson, zij werd op vrijdag 13
april ook 91 jaar..

15 april kindernevendienst: Genesis 4:1-16

Ik zie het aan je.De Heer ziet het offer van Abel wel en
het offer van Kaïn niet. Hoe dat komt, wordt niet verteld.
Wel wat het gevolg is. Nog voordat Kaïn zijn broer heeft
doodgeslagen, spreekt God Kaïn aan op zijn
kwaadheid. Later merkt de Heer hem met een teken:
het is aan hem te zien wat hij gedaan heeft.

Kleur bekennen: gemeenteberaad in de drie
kerken van de POR
Onder deze titel vindt na afloop van de dienst op
zondag 22 april een gemeenteberaad plaats in de Oase
en tegelijkertijd in de Regenboog. In de Pelgrimskerk
gebeurt dit op 15 april.
In deze beraden willen wij u mee nemen in de
gesprekken die de kerkenraden hebben gevoerd over
de toekomst van onze wijkgemeenten. De belangrijkste
conclusie die we getrokken hebben is dat we de drie
geloofsgemeenschappen in stand willen houden. Dat
vraagt zowel stappen op het gebied van geloofsinhoud

als
bestuurlijk.
Geloofsinhoudelijk
is
iedere
geloofsgemeenschap pluriform, veelkleurig. De recente
huiskamergesprekken
waren
niet
alleen
een
weerspiegeling daarvan, maar lieten ook zien hoe
belangrijk het is dat we hierover met elkaar in gesprek
gaan. Dat hebben we als wijkkerkenraden gedaan aan
de hand van vier geloofsprofielen. We zullen u op 22
april daarover meer vertellen en u uitnodigen deel te
nemen aan de vervolgbijeenkomsten. Hiermee willen
we het geloofsgesprek in onze wijkgemeenten verder
stimuleren.
Bestuurlijk vormen we op dit moment een combinatie
van drie zelfstandige wijkgemeenten. Dat betekent
bijvoorbeeld dat we de pastores delen en de meeste
taakgroepen steeds meer samen doen. Ook
vergaderen we zoveel mogelijk gezamenlijk, maar de
besluitvorming vindt op het niveau van de
wijkkerkenraad plaats. De drie wijkkerkenraden zijn dat
in toenemende mate als minder efficiënt gaan ervaren.
We willen daarom onderzoeken of een fusie haalbaar is
en zo ingevuld kan worden dat het de instandhouding
van de drie geloofsgemeenschappen ondersteunt. Ook
hierover willen wij u informeren en uw reactie
vernemen.
Wij hopen op een grote opkomst; niet in de laatste
plaats omdat we u willen uitdagen om ook kleur te
bekennen: waar staat u voor? Wat geeft u ons mee in
het verdere traject?
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het
aprilnummer van Kerk in Zoetermeer.
Namens de wijkkerkenraden,
Douwe Klaucke, Jaap van den Berg en Sofie van der
Linden.

Workshop Symbolisch Bloemschikken

De Bovenkamer – een initiatief van De Pelgrim

Op 18 april is er weer een workshop Symbolisch
Bloemschikken in de Oase. Het thema is : Hemelvaart
of Pinksteren of een onderwerp naar keuze. Het is de
bedoeling dat je zelf bloemen en een bakje of vaasje
meeneemt. Ook al heb geen ervaring met
bloemschikken, maar wil je het wel eens proberen, dan
kun je rustig komen. Al doende kan je het leren en we
helpen je graag op weg. We beginnen om 19.30u tot
uiterlijk 22. 00u. Je kunt je aanmelden bij : Irene Guijt,
tel 3315292 / ireneguijt@casema.nl of Marja van
Andel, tel 3214492 / andel40@zonnet.nl

Vind jij het belangrijk om samen met anderen te zoeken
naar stilte en bezinning? Is ook voor jou het
Ochtendgebed te vroeg? Kom dan in De Bovenkamer!
Vanaf 12 april is de bovenruimte van de Pelgrimskerk
iedere donderdag daarvoor de plek.
Er is wekelijks een eenvoudige viering met stilte, een
psalm, een bijbelgedeelte, meditatie, zang en gebed.
De zijdeur van de kerk is open vanaf 11.30 uur voor
een moment van bezinning vooraf. De viering begint
om 12.00 uur en duurt ongeveer een half uur. Na afloop
is er gelegenheid om nog even te blijven en iets te
drinken.
Van harte welkom in De Bovenkamer!
Data: iedere donderdag tot en met 28 juni (m.u.v. 10
mei – Hemelvaartsdag).
Tijd: 12.00 – ca 12.30 uur (kerk open: 11.30 uur)
Plaats: De Pelgrim in de Pelgrimskerk
Info: Joke Westerhof, 079-3169379,
tomenjoke.westerhof@planet.nl

Cantatedienst in de Oude Kerk
Du Hirte Israel, höre is de
titel van Bachcantate BWV
104. Deze cantate – voor de
periode ná Pasen – bezingt
op verschillende manieren
het beeld van de herder.
Het openingskoor gaat over
'de Herder van Israël' uit
Psalm 80 en het slotkoraal
is een bewerking van Psalm
23, 'De Heer is mijn Herder'.
De lezing bij de cantate
gaat over Jezus' woorden
'Ik ben de Goede Herder' uit
Johannes 10.
Zondagavond 22 april voert het Projectkoor Oude
Kerk onder leiding van Ronald de Jong – samen met
solisten en musici – deze cantate uit. Ook klinkt Psalm
23, Der Herr ist mein getreuer Hirt, van H. Schütz, een
voorloper van J.S. Bach. De cantatedienst wordt geleid
door ds. C.H. Wesdorp.
U bent van harte welkom om deze bijzondere dienst in
de Oude Kerk (Dorpsstraat 59, 18.30 uur) mee te
beleven!
Zie ook: www.oudekerkgemeente.nl/projectkoor
Jaap van der Giessen

Meditatie
Dinsdag 17 april is de laatste
meditatiebijeenkomst van dit
seizoen. We hopen op mooi
weer, want we gaan een
natuurmeditatie doen. Aan de
hand van teksten die over de
aarde, de natuur gaan, zullen
we mediteren terwijl we lopen
in
de
tuin
achter
de
Pelgrimskerk.
Terwijl
we
genieten van het licht, de geuren opsnuiven van
planten en bloemen die weer uitkomen, overdenken we
woorden die we mee krijgen. De aanvang is 13.30 uur
en we hopen op een mooie en inspirerende middag
met elkaar. Na afloop drinken we een kopje thee en
praten we na.
Marga Schipper en Joke Westerhof

Meditatie en gebed
U bent uitgenodigd deel te nemen aan de Tijd van
meditatie en gebed, op dinsdag 17 april in de
Pelgrimskerk. We starten om 19.45 uur. De meditatie
geschiedt door middel van “Lectio Divina”, lezen met
het hart. Dit gebeurt in de vierslag lezing, Overweging,
Gebed en Beschouwing. Eerst wordt een bijbelgedeelte
gelezen. Al lezende staat u stil bij de woorden of zinnen
die u raken. Vervolgens gaat u overwegen wat deze
woorden of zinnen bij u oproepen. Dit werkt u in het
gebed en de beschouwing verder uit. Na de meditatie is
er gelegenheid om iets te delen met de rest, als u dat
zou willen. Vervolgens is er een tijd van voorbeden voor
nood in de wereld en in onze omgeving. Na afloop is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kop
koffie/thee te drinken. Meer informatie: Piet Boudeling,
06-53642021, info@boudeling.nl

