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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
Crèche
Koster
Beamerpresentatie
Uitdelen Weekbericht
Koffiedienst
Collecten
Liturgische kleur
Naam van de zondag

Aanvang 10.00 u. POR-dienst
Drs. Sandra Herrmanus-Schröder
Jaap van den Berg
Hilde Maassen en Suzanne Granneman
Jaap van der Giessen
Coby Velzen
Habakuk 3 : 17-19 en Romeinen 8 : 18-30
Carolien Lammers
Taco Slagter
Loes van der Sluis
Barbara van Mill
Anton en Annelies Bood
1. Zending (KIA)
2. Wijkwerk van De Oase
Groen
e
8 Zondag van de zomer

Liturgie A
Liederen voor de dienst
Lied 965
Orgelbijdrage

Lied 985 : 1
Lied 985 : 2 en 3
Lied 156 : 1 en 3
Lied 967 in beurtzang
Lied 218 (kinderlied)
Lied 769 : 1, 3, 5 en 6
Lied 425

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

Oase
Bloemengroeten
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar
mw. N. Keus, zij kwam uit het ziekenhuis en naar de
familie de Bruin, zij waren op 8 augustus 50 jaar getrouwd.

Opbrengst collecten
1e collecte Rohinga vluchtelingen
2e collecte Wijkwerk

€ 332,75
€ 231,17

Jarigen 80+ deze week:


Maandag 13 augustus mw. M.J. Verdoold-Koppert,
zij wordt 80 jaar.
 Dinsdag 14 augustus dhr. R.H. Peters, hij wordt 84
jaar.
 Dinsdag 14 augustus mw. C.W. de Groot-Taal, zij
wordt 83 jaar.
 Woensdag 15 augustus mw. C.E. Spaans-van der
Tang, zij wordt 86 jaar.
 Vrijdag 17 augustus mw. J. v.d. Berg-van der Lelij,
zij wordt 84 jaar.
 Zaterdag 18 augustus dhr. L. Bron, hij wordt 84
jaar.
We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en
wensen hen nog vele gelukkige en gezonde 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 is er koffie en thee.
Het project duurt dus van 18 augustus 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!

Samak-Samen Aktief
Dinsdag 14 augustus 14.00 uur komen wij bij elkaar in
de Oase.
Anneke Laarman

Najaarsconcert Chara
Het Gospelkoor Chara zoekt projectleden voor haar
najaarsconcert op zaterdag 1 december 2018.
Hou je van zingen? Kom dan de komende 3 maanden
zingen bij Gospelkoor Chara!
Van september tot en met november oefenen we
wekelijks bekende liederen uit ons eigen repertoire en
gaan we een aantal nieuwe liederen instuderen uit de
musical genaamd ‘The Messiah’. Dit is een musical die
het Oslo Gospel Choir vorig jaar heeft gelanceerd.
Je krijgt een speciaal projectboek met alle liederen voor
dit concert. Hiervoor wordt een eenmalige bijdrage van
€ 20,- gevraagd. Deelname aan de repetities en

koffie/thee tijdens de pauze is in deze bijdrage
inbegrepen.
Spreekt dit je aan en wil je (vrijblijvend) komen kijken?
De eerste koorrepetitie is op dinsdag 28 augustus om
20:00 uur in De Wijngaard aan de Moeder Teresasingel
100 te Zoetermeer.
Chara is een christelijk gemengd koor, met ongeveer
25 leden, dat vierstemmig Engels- en Nederlandstalige
gospelliederen zingt. We repeteren op dinsdagavond
van 20:00 – 22:00 uur.
Voor meer informatie over ons koor kun je terecht op
onze website www.gospelkoorchara.nl of op onze
Facebookpagina.
E-mail:” gospelkoorchara@hotmail.com.

Vandaag 1ste collecte ZomerZending
Onderwijs gehandicapte kinderen Kameroen
In Kameroen worden kinderen met een handicap uit
schaamte en onwetendheid thuis gehouden, waardoor
ze onderwijs missen. De school Fedeme (in Douala,
Kameroen) partner van Kerk in Actie, biedt kinderen
met een verstandelijke beperking onderwijs en
gedragstherapie.
Kinderen leren praktische en sociale vaardigheden.
Oudere kinderen leren bijvoorbeeld naaien, hout- en
rietbewerking en teenslippers maken. Kinderen die van
ver komen, kunnen blijven slapen.
Ook adviseert Fedeme ouders hoe ze het beste met
hun kinderen kunnen omgaan.
Met de opbrengst steunt Kerk in Actie wereldwijd
zendingsprojecten zoals de school Fedeme in
Kameroen.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via
NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
collecte Zomerzending.
Meer informatie: ww.kerkinactie.nl/vakschoolkameroen
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank! (Diaconie en Werkgroep ZWO)

POR
Volgende week collecte Noodhulp Lombok
Het NIEUWS toont ons beelden van aardbeving op
Lombok. En nog steeds zijn er schokken. De partners
van Kerk in Actie zetten zich volop in voor
slaapplekken, dekens en zeilen om onder te slapen.
Daarnaast bieden we medicatie, eten, drinken en zeep.
Daarbij wordt al eerste gekeken naar de meest
kwetsbaren, vrouwen en meisjes, kinderen jonger dan
vijf jaar, ouderen en mensen met een handicap.
Bidt voor de mensen.
Volgende week willen we d.m.v. de collecte de mensen
materieel tot steun zijn. We delen dit nu vast mee,
zodat u alvast rekening daarmee kunt
houden. (Diaconie POR)

Vossenjacht voor iedereen
Op 15 september 2018 organiseert de Taakgroep
Jeugd van de Pelgrimskerk, Oase en Regenboog en
een vossenjacht voor jong en oud. Het begin van een
nieuw seizoen met een mooie start voor nieuwe en
bestaande contacten om zo de verbinding te maken.
Hou je van gezelligheid, spanning, natuur en de
uitdaging om als eerste alle vossen in het bos te

ontdekken geef je dan op! Iedereen is welkom. We
verzamelen om 14.30 uur bij de Balijhoeve (Kurkhout
100). Het bos is toegankelijk voor rollators en
kinderwagens. Er zijn geen kosten aan verbonden. Het
is leuk als er veel mensen meedoen. Je kunt je
opgeven door je aan te melden via
startweekend@pwgderegenboog.nl.

Pelgrimskerk
Collecten opbrengst 5.8.2018
1.
2.

Diaconie € 275,98
Kerk € 230,50

Regenboog
Startweekend Regenboog
Op 15 en 16 september starten we met elkaar het
nieuwe kerkseizoen. Het thema is verbinden.
Op zaterdag is er een spannende vossenjacht om
14.30 uur vanaf de Balijhoeve (POR breed, voor jong
en oud, kinderwagens én rollators), Daarna genieten
we vanaf 17.30 uur, zoals altijd, van een gezamenlijke
maaltijd. Zondag beginnen we weer vroeg om 8.30 uur
met een ontbijt. Vervolgens is er om 10 uur
vanzelfsprekend een eredienst met als thema
‘verbinding’. Daarin is ook aandacht voor het
succesvolle project ‘zin in kleur’. Meer berichtgeving
volgt in De Onderweg. Aanmelden, vragen? Stel ze via
startweekend@pwgderegenboog.nl of op de lijsten in
de hal van De Regenboog.

Inloophuis Regenboog
Ook in de zomerperiode is er iedere vrijdagochtend
Inloophuis en Middagpauzedienst in De Regenboog.
De vierde vrijdag is er een maaltijd, waarvoor u zich
van te voren op moet geven. U bent van harte welkom.

