Protestantse wijkgemeente De Regenboog
Onderweg 29 juli 2018
Bij de dienst

Tijdens de verkondiging zingen we:
'Neem mij aan zoals ik ben'
Lied 833

Vanmorgen is het thema 'Verbinding
met God'. We zullen lezen uit Efeziërs
hoofdstuk 3: 14-21. Dit thema is een
vervolg op de vorige twee weken.
Als mens ben je verbonden met
elkaar, met de wereld en met God.
Deze drie horen bij elkaar, het een
kan niet zonder het andere.
Deze drie verbindingen vormen de
thema’s
in
de
eerste
drie
zomerdiensten.

Meditatief orgelspel

De collectes in deze dienst zijn voor:
1. Diaconie
2. Wijkwerk
3. Wijkbegroting

Slotlied: 'Vervuld van uw zegen'
Lied 425

Voorganger:
Organist:
Ouderling:
Diaken:

gezongen Amen

Marga Schipper-Boven
Kees de Jong
Frits von Meijenfeldt
Willem van Lonkhuyzen

Orgelspel
Stilte
Welkom en mededelingen
U mag gaan staan
Aanvanglied:
'Dit is een morgen als ooit de eerste'
Lied 216: 1, 2 en 3
Groet en bemoediging

De woorden van Lied 298 in beurtspraak
U mag gaan zitten
Inleiding op de dienst
Kyrie en gloria
We zingen:
'Om de mensen en de dieren'
Lied 299j: 1, 2, 3 en 4
Gebed van de zondag
We zingen:
'Here Jezus, om Uw woord'
Lied 314: 1, 2 en 3
1ste lezing: Psalm 16a
(uit het Nieuwe Liedboek)

2de lezing: Efeziërs 3: 14-21 (BGT)
We zingen:
'Een lied van verwondering'
tekst: A. Bronswijk, melodie Lied 302
Verkondiging

We zingen: 'Grote God, wij loven U'
Lied 413: 1, 2 en 3
Inzameling van de gaven
Gebeden
dankgebed, voorbeden, stil gebed
besloten met het Onze Vader…
U mag gaan staan

Zegen

Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag als groet
naar Xandra Lapperre. Wij wensen
Xandra van harte beterschap.
(Juweellaan 48, 2719 BG)

Meeleven
We leven mee met Miep Hopman
die ernstig ziek is. We bidden voor
haar om vrede nu haar leven ten
einde loopt.

Jarigen 80plus
mevr. Wil Smits - van den Berg
wordt op zondag 29 juli 83 jaar,
(Nadinegang 111, 2719 CZ)
mevr. P. de Jong wordt op
woensdag 1 augustus 90 jaar,
(Granietgroen 151, 2718 GE)
mevr. M. Pathuis - Groen wordt op
zaterdag 4 augustus 80 jaar,
(Nadinegang 19, 2719 CZ)
Allen van harte gefeliciteerd!!!

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 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
ca. 45 mensen zich opgegeven om
zitting te nemen in zo'n werkgroep. U
en jullie kunnen nog meedoen. De
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, De Regenboog, De
Oase en De Pelgrim.

Protestantse wijkgemeente De Regenboog
Balijwandelingen in de
zomer
‘Wandelen is bidden met de benen’.
Dat is een mooie uitspraak. Men
zegt wel eens dat lopen loutert, dat
het een genezende werking heeft op
lichaam en geest. Al lopend geniet je
intenser van de natuur en van de
stilte. Je gaat het gesprek aan met
jezelf en met een ander over een
tekst of gedicht of over wat je bezig
houdt.
Evenals vorige jaren gaan we in de
zomerperiode op de woensdagmorgen wandelen in het Balijbos. De
wandelingen duren drie kwartier op
vier woensdagochtenden. Ieder kiest
zijn/haar eigen tempo en afstand,
ook staan er overal bankjes als het
lopen te veel wordt. De paden zijn
geschikt voor rolstoelen en rollators.
Na afloop praten we na onder het
genot van een kopje koffie/thee bij
de kinderboerderij. Tot ziens!
Volgende data zijn: 1 en 8 augustus
Aanvang: 10.30 uur, Plaats: Balijbos
Verzamelpunt: ingang speelbos,
even voorbij de kinderboerderij.
Info bij: Marga Schipper-Boven. tel.
3613403; e-mail: marga_boven@ziggo.nl

Inloophuis
In de maand augustus zal er geen
nieuws staan over het inloophuis in
de Onderweg. We gaan echter de
hele zomer door. Elke vrijdag is er
Inloophuis en Middagpauzedienst.
De vierde vrijdag is er een maaltijd.

Berichten vanuit De Oase
Klankbordgroep
De klankbordgroep had op 23 juli
een gezamenlijk overleg met het
moderamen van De Oase. Daarin
werd gesproken over de contouren
van de ‘vitaliteitsscan’. Met de
vitaliteitsscan proberen we een goed
beeld te geven van hoe De
Oase/onze wijkgemeente er op dit
moment voor staat, zowel qua
mensen als qua middelen/financiën.
Daarnaast
spraken
wij
over
mogelijke alternatieven voor een
fusie met de andere POR-wijkgemeenten. Doel van het gesprek is
om met elkaar en voor de leden van
De Oase een duidelijk beeld te
krijgen van wat er redelijkerwijs kan
en niet kan. Deze onderwerpen
komen ook op de agenda voor een

volgend overleg met het moderamen
op 13 augustus.
In onze eigen vergadering op 24 juli
kwamen uiteraard dezelfde zaken
aan de orde. Daarnaast spraken wij
uitvoerig over berichten die we van
gemeenteleden hadden ontvangen.
Een reactie daarop is in voorbereiding. Onze volgende vergadering
is op 7 augustus.
Jan Jonker (jkjonker@gmail.com)

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 in de
hal van de kerkzaal opgeven of via
Ria van Dam, tel. 3515107.

tot en met 25 december, in principe
alle maandagavonden m.u.v. de
herfstvakantie (22 oktober). De
kosten voor deelname aan het
projectkoor zijn € 20,00. Wie wil mee
doen, kan zich opgeven bij Coby
Velzen, tel. 06 44 57 21 40, e-mail:
cobyvelzen@hotmail.com.
Of je nu wel of geen zangervaring
hebt: je bent van harte welkom!

Opbrengst collecte
vorige week
1e col. Rohingya vluchtelingen € 332,75
2e col. Wijkwerk voor De Oase € 231,17
Jarigen 80+ deze week
Op zaterdag 4 augustus bereikt dhr.
M.A. Lagas, Kaaskenswater 26,
2715 AN, de leeftijd van 83 jaar.
We feliciteren hem en zijn familie
van harte en wensen hem nog vele
gezonde en gelukkige jaren toe.

Projectkoor kerstoratorium
Het is zomervakantie, maar de
cantorij van de Oase begint al in
kerststemming te komen! Op eerste
Kerstdag willen we in de ochtenddienst in de Oase namelijk het
kerstoratorium De Verhalen ten
gehore brengen. De teksten van dit
oratorium
zijn
van
Michaël
Steehouder en de muziek van Chris
van Bruggen, Anneke van der Heide
en Peter Rippen. In dit oratorium
gaat het om de oude, overgeleverde
verhalen, maar ook over die van
onszelf. Die verhalen willen we als
cantorij graag zingen en daarvoor
zoeken we versterking. Heeft u of
heb jij zin om mee te zingen? Sluit je
dan aan bij ons projectkoor, onder
leiding van Liselet van Gent! We
beginnen na de vakantie met een
startbijeenkomst op zaterdag 18
augustus van 10.00 - 14.00 uur
(inclusief lunch) in de Oase. Verder
oefenen we vanaf 20 augustus op de
maandagavond van 20.00 - 21.30
uur, eveneens in de Oase. Vanaf
19.45 uur is er koffie en thee. Het
project duurt dus van 18 augustus

Nieuwe pionier:
Gerda Griffioen
Met blijdschap melden wij u vanuit
de pioniersplek De Pelgrim dat vanaf
1 augustus Gerda Griffioen onze
nieuwe pionier zal zijn. Gerda was al
betrokken bij het werk van De
Pelgrim als vrijwilliger via de World
Servants en als coördinator van
Present. We zijn blij dat zij nu haar
talent, enthousiasme en betrokkenheid ook wil inzetten in de functie
van pionier. U zult ongetwijfeld nog
veel van haar gaan horen en zien in
de komende tijd. Mocht u haar een
keer willen ontmoeten, dan bent u in
ieder geval welkom bij de wekelijkse
inloop op de donderdagmorgen, of
loopt u gewoon op een ander
moment een keer binnen bij De
Pelgrim, in ’t Gonk, ingang tussen ’t
Centrum en de Pelgrimskerk in.
Namens uitvoeringsteam en stuurgroep van De Pelgrim,
Carina Kapteijn (voorzitter stuurgroep)

