Pelgrimsgroet
Pastor: Mevr. Marga Schipper-Boven, Blauwroodlaan 25,
2718 JN Zoetermeer
tel. 079 3613403, email: marga_boven@ziggo.nl
Werkdagen : maandag, dinsdag en donderdag.
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6 zondag van de zomer/7 na Trinitatis
Liturgische kleur: groen

e

31 jaargang nummer 29
zondag 15 juli 2018

Morgendienst 10.00 uur
Predikant:
Ambtsdrager:
Gemeentelid:
Collectanten:
Organist:
Koster:
Welkom:

Ds. D.A.J. Sonneveld
Astrid Maas
Wil de Jong
Sietse Top, Theo de Bruin
en Marijke Vis
Kees de Jong
Jelle Wagenaar
Sietse Top en Gerda Fransen

Er is een orde van dienst aanwezig
Bij de kerkdiensten:
Iedereen hartelijk welkom in de 1e POR dienst
van deze zomer. Een speciaal welkom voor Dick
Sonneveld en Kees de Jong onze organist, en
natuurlijk ook voor Magnifique
Kinderen in de zomerdiensten
In de zomer is er geen kindernevendienst. Wel
zijn er werkbladen en kleurtjes waar de kinderen
op hun plaats mee aan de gang kunnen. Want
ook tijdens de zomerdiensten zijn jullie van harte
welkom! In de hal bij de ingang ligt materiaal voor
jullie klaar
Gemeenteberaden , een mooi gesprek.
In alle wijkgemeenten van de POR zijn inmiddels
de gemeenteberaden over de toekomst van de
verschillende wijkgemeenten geweest. Het waren
stuk voor stuk mooie ontmoetingen. Eenieder
heeft zich uitgebreid kunnen uitspreken over zijn
of haar verlangens. Gemis, inspiratie ten aanzien
van verschillende aspecten van gemeente zijn.
We zullen deze gesprekken voort zetten in
september en oktober. Zo zullen we in de
komende maanden vorm gaan geven aan ons
gemeente zijn.
In de bijeenkomsten werd heel duidelijk dat we
heel graag drie kerkgebouwen openhouden , dat
we heel graag drie gemeenschappen blijven. En
dat we over een bestuurlijke fusie verder willen
praten met elkaar. In dat gesprek zal het ook
gaan over de borging van de afzonderlijke
wijkgemeenten.
Inmiddels is daarvoor een stuurgroep ingesteld ,
die het proces om te komen tot een inhoudelijk

Collecten:
1e Diaconie
2e Kerk
Collecten opbrengst 8/7
1e Diaconie € 56,20
2e Kerk € 51,67

goed doordachte bestuursvorm, zal
begeleiden. Over die bestuursvorm zullen we u
in het najaar weer gaan bijpraten . Hopelijk zullen
we u meenemen in een bestuursvorm die goed
aansluit bij de wensen van de leden.
We zijn blij dat we zo open met elkaar hebben
kunnen spreken over de toekomst van onze drie
wijkgemeenten. Fijn dat er zes inhoudelijke
werkgroepen gevormd zijn om de aspecten die
genoemd zijn in de beraden verder uit te werken.
Inmiddels hebben circa 45 mensen zich
opgegeven om zitting te nemen in zo’n
werkgroep. U en jullie kunnen nog meedoen/
Intekenlijsten zullen de gehele zomer bij de
zomerdiensten liggen.
De werkgroepen hebben de volgende
onderwerpen:
1. Verlangen naar stilte en rustpunten in je leven
en in kerkdiensten
2. Verlangen naar vitaliteit en beweging in de
dienst en in je leven
3. Verlangen naar geloofsverdieping
4. Verlangen naar saamhorigheid
5. Verlangen om je geloof in de wereld vorm te
geven
6. Ervaring van gemis en verlangen naar
vriendschap
We nodigen u/je uit om mee te doen! De
intekenlijsten liggen in het Centrum.
Hartelijke groet,
namens de pastores van de Pelgrimskerk,
Regenboog, Oase en Pelgrim.
Komende week zijn er geen jarigen 70+

Bloemen
Vandaag gaan de bloemen namens de
Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en
felicitatie naar zr. M. Kooijman-van der Kraan,
Amaliaplaats 3, 2713 BH.
Gré viert vandaag haar 85e verjaardag. Wij
wensen haar alle goeds toe en nog een goede tijd
met allen die
haar lief zijn.
cvdt
De bloemen zijn deze week geschonken door
Joke en Tom Westerhof
aj
Koffiedrinken na de dienst: In ’t Centrum staat
na de dienst de koffie klaar, onze gastvrouwen
zijn Marijke Vis en Marianne Klaucke.
Kaartenmaakclub
Fijn dat u zoveel kaarten bij ons hebt gekocht.
Daarom kunnen wij € 150,-- aan “Manna”
schenken voor hun zomerkamp. Stieneke de
Bruin en Marijke Vis
Berichten vanuit de Oase
Klaverviermaaltijd
dinsdag 31 juli
Ook in de
vakantieperiode worden
Klaverviermaaltijden
georganiseerd. Niet
alleen mensen uit de
Genesarethkerk en De Oase maar ook uit de
Regenboog en Pelgrimskerk zijn welkom. Kom
eten en steun het werk in wees- en
kindertehuizen in Thailand van Merci
International, het diaconale werk onder
landbouwers in Indonesië door Yabima en lever
een bijdrage aan de studiekosten voor studenten
in Oost-Kenia via SCHiK.
Kosten zijn: € 6,00-8,50, dinsdag 31 juli van
18.00-19.30 uur in De Oase.
U kunt zich via de intekenlijst opgeven of via Ria
van Dam, tel. 3515107.
Opbrengst collecten 8 juli in De Oase
1e collecte Diaconie
€ 130,30
2e collecte Wijkwerk voor De Oase € 129,95
Jarigen 80+ deze week
Vandaag zondag 15 juli mw. J.T. Saathof, zij
wordt 87 jaar.
Morgen maandag 16 juli dhr. M. Coenraad, hij
wordt 81 jaar.
Op zondag 22 juli mw. S.T. Mast-Korzaan, zij
wordt 80 jaar.
We feliciteren de jarigen en hun familie van harte
en wensen hen nog vele gelukkige en gezonde
jaren toe

Collecte 22 juli voor noodhulp aan Rohingyavluchtelingen
De miljoen Rohingya, onder wie 700.000
kinderen, die voor het geweld in Myanmar
gevlucht zijn naar Bangladesh, zijn opnieuw in
levensgevaar. Door de hevige regenval kunnen
delen van de vluchtelingenkampen onder water
komen te staan en tenten en gezondheidsposten
wegspoelen. Iedere dag arriveren meer dan
15.000 vluchtelingen in de toch al overvolle
vluchtelingenkampen. De vraag naar voedsel,
onderdak, water en basishygiëne is groot. De
mensen leven in omstandigheden waarin grote
kans is op ziekten, zoals mazelen, difterie en
cholera. Vooral kinderen zijn kwetsbaar. Kerk in
Actie biedt samen met lokale partners, ICCO en
ACT Alliance hulp aan duizenden families in de
kampen. Gezamenlijk is een bedrag van €
150.000 beschikbaar gesteld voor het uitdelen
van voedselpakketten en hygiënepakketten en
het opgevangen van kinderen voor onderwijs en
psychische ondersteuning. Vanuit Kerk in Actie is
gevraagd om een extra collecte voor de
Rohingyavluchtelingen. De diaconiecollecte in De
Oase van 22 juli wordt daarom hiervoor bestemd.
Zomerdiensten
Vandaag, 15 Juli is de eerste van de
Zomerdiensten. In deze dienst zullen we de
Taizejongeren uitzwaaien. Aan deze dienst zullen
zij ook hun medewerking verlenen. Magnifique zal
haar medewerking verlenen . Wat is het toch fijn
dat jongeren een week lang zich op hun geloof
willen bezinnen. En wat is het fijn dat wij hen als
gemeente de reiszegen mogen meegeven. Ds
Dick Sonneveld zal samen met velen uit de
Taizegroep voorgaan in deze dienst.
Thema van de viering zal zijn : verbinding met de
wereld: Oekumene
Op 22 Juli is er weer een POR zomerdienst. De
dienst zal dit maal zijn in de Oase. Voorganger
zal zijn ds. Carina Kapteijn.
Thema van de viering zal zijn : verbinding met
elkaar
Wilt u een Pelgrimsgroet meenemen voor
mensen die om welke reden dan ook niet in de
kerk kunnen komen.
De Pelgrimsgroet van zondag 5 augustus wordt
gemaakt door Dirk Ras, Albrandswaard 451,
2716 DK
Tel 079 331 08 77, e-mail
dirkgreetras1@outlook.com
Kopij inleveren voor 18.00 uur op donderdag 2
augustus
mv

