Protestantse wijkgemeente De Regenboog
Onderweg 19 augustus
2018

Zingen : Psalm 146: 1 en 4
'Zing mijn ziel, voor God uw Here'

Bij de dienst

Tweede schriftlezing:
Marcus 7: 31 t/m 37

Welkom in deze viering. In het
bijzonder als u hier voor het eerst of
te gast bent.
Vandaag gaat ds. Nico de Lange,
voorganger in Zoetermeer-Noord,
voor.

Zingen: Lied 317: 1, 2 en 3
'Grote God gij hebt het zwijgen'
Verkondiging
Meditatief orgelspel

De collectes in deze dienst zijn voor:
1. Diaconie (zie bericht hieronder)
2. Wijkwerk
3. Wijkbegroting

Zingen: Eva’s lied 78
'Tot spreken heb je mij gehoord'

Ds. Nico de Lange
Gerard Baak
Wil Bettenhaussen
Thea Hamann

------------------------------------------------KOMEN
Orgelspel
Stilte
Welkom en mededelingen
U mag gaan staan
Aanvangslied 274: 1, 2, 3
'Wij komen hier ter ere van uw naam'
Groet en bemoediging
Psalm van de zondag: Ps 139a: 1, 2
'Gij kent mij, Heer, leer mij u
kennen'
U mag gaan zitten
Gebed

GAAN

Beiden van harte gefeliciteerd!!!

We gaan staan

Inloophuis

Slotlied 313: 1, 2 en 5
'Een rijke schat van wijsheid'
Zegen
-----------------------------------------------

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.

Eerste collecte: Lombok

Met de kinderen: “Ik met mijn en jij
met jouw verhaal”
Kinderlied 288: 1 en 2
'Goedemorgen, welkom allemaal'

Bloemengroet

Eerste schriftlezing:
Jesaja 35: 1 t/m 10

De bloemen gaan vandaag als groet
en bemoediging van de gemeente
naar Joop Bosker, die momenteel in
Vivaldi verblijft.

WOORD
Gebed om licht

Jarigen 80plus

Gebeden

Inzameling van de gaven

Het nieuws toont ons de beelden
van de aardbeving op Lombok. De
partners van Kerk in Actie zetten in
voor slaapplekken, dekens en zeilen
om onder te slapen. Daarnaast
bieden ze medicatie, eten, drinken
en zeep. We bidden voor de
slachtoffers en geven hieraan ook
uitdrukking door de eerst collecte te
bestemmen voor deze noodhulp.

Zingen Ps 139a: 3 en 4 'Ik word in
uw grond nooit vergeten'

Dick van den Bosch is inmiddels
begonnen met chemokuren in het
Leyenburg (Haga) ziekenhuis in Den
Haag. Tussendoor is hij thuis.
Joop Bosker is opgenomen in Vivaldi
op
de
revalidatieafdeling,
Kamperfoeliehof 1E. Hij hoopt weer
zover te komen, dat hij zichzelf kan
redden
en
naar
huis
kan.
We leven mee met hen en met hun
naasten en bidden om de nabijheid
van de Eeuwige.

Dhr. Henk Droppert wordt op 20
augustus
86
jaar
(Derde
Stationsstraat 373, 2718AJ),
Mevr. A. de Keijzer - van der Velden
wordt op 28 augustus 83 jaar
(Kanariegeel 50, 2718BV)

ANTWOORD
Voorganger
Organist
Ouderling
Diaconaal
medewerker

Meeleven in de Regenboog

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.

Dienst volgende week
Zondag 26 augustus is er, na deze
zomerperiode met gezamenlijke
diensten, weer een ‘reguliere’ viering
met ds. Dick Sonneveld.

Gemeenteberaden,
een mooi gesprek
In de hal liggen de intekenlijsten
voor de gemeentegesprekken. Als u
wilt, kunt u, als u het nog niet hebt
gedaan zich daarvoor inschrijven.
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

Protestantse wijkgemeente De Regenboog
We nodigen u/je uit om mee te
doen! In de volgende Onderweg
leest u meer over de data.

Berichten vanuit De Oase

Hartelijke groet,
namens de pastores van de
Pelgrimskerk, Regenboog, Oase en
Pelgrim.

Via de kerkelijke ledenregistratie
bereikte ons het bericht dat ons
gemeentelid de heer A.J. van Es is
overleden op 23 juli 2018, in de
leeftijd van 80 jaar. Wij wensen
mevrouw van Es-Douwes, hun
kinderen en kleinkinderen en ieder
die hem zal missen de troostende
nabijheid van God en mensen toe.

Balijwandelingen in de
zomer
Op vier woensdagochtenden in juli
en augustus hebben we mooie
meditatieve wandelingen gemaakt
en nagedacht en gepraat over
teksten van stilte van Marijke de
Bruijne. Het waren weer fijne en
inspirerende ochtenden om zo
samen te zijn. Met dank aan de
deelnemers.

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 ( zie ook POR breed).
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
volgende
Onderweg.
Aanmelden, vragen? Stel ze via
startweekend@pwgderegenboog.nl
of op de lijsten in de hal van De
Regenboog.

Meeleven
Pelgrimskerk

in

de

Mw Corrie van der Tas heeft last
van een trombose been dat met rust
moet genezen. Molenstraat 174,
2712 XR.
Gelukkig gaat het de goede kant op.

Afwezig
Ik ben van 19 - 24 augustus een
kleine
week
weg.
Voor
noodgevallen ben ik telefonisch
bereikbaar. Mijn nummer is: 0647594269.
Mijn
email
daar:
margaboven@gmail.com
Marga Schipper

Overlijden

Eveneens vernamen wij dat ons
gemeentelid mevr. G. (Bep) van den
Bos-Putter is overleden op 3
augustus 2018, in de leeftijd van 87
jaar. Bep was al sinds 1987
weduwe. Zij was een vrolijke vrouw
die regelmatig naar de Soos in de
Oase kwam. Zij is in stilte in
Rotterdam begraven. Wij wensen
haar dochters, verdere familie en
ieder die haar zal missen de
troostende nabijheid van God en
mensen 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. 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
iedere maandagavond van 20.00 21.30 uur (m.u.v. 22 oktober),
eveneens in de Oase. Vanaf 19.45
uur is er koffie en thee. 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!

Op zaterdag 25 augustus dhr. W.E.
Savalle, Braamberg 38, hij wordt 80
jaar.
We feliciteren de jarigen en hun
familie van harte en wensen hen
nog vele gelukkige en gezonde
jaren toe.

POR nieuws
Vossenjacht voor iedereen
Op 15 september 2018 organiseert
de Taakgroep jeugd van de
Pelgrimskerk, Oase en Regenboog
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.

Gospelkoor Chara
Het Gospelkoor Chara zoekt
projectleden
voor
haar
najaarsconcert dat op zaterdag 1
december 2018 wordt gehouden.
Hou je van zingen? Kom dan de
komende 3 maanden zingen bij
Gospelkoor Chara!
De eerste koorrepetitie is op
dinsdag 28 augustus om 20:00 uur
in De Wijngaard aan de Moeder
Teresasingel 100 te Zoetermeer.
Voor meer informatie over ons koor
kun je terecht op onze website
www.gospelkoorchara.nl of op onze
Facebookpagina. Ons emailadres
is: gospelkoorchara@hotmail.com.

Jarigen 80+ deze week

Redactie Onderweg
Kopij, informatie of wilt u De
Onderweg per mail ontvangen,
stuur dan een berichtje naar:
onderweg@pwgderegenboog.nl

Op dinsdag 21 augustus dhr. P.A.
Riemersma, Kozakkenberg 28, hij
wordt 81 jaar en op dezelfde datum
mw. M.A. Bos-Laurens, Schokland
11, zij wordt 87 jaar.

Voor De Onderweg van 26
augustus graag de kopij inleveren
uiterlijk woensdag 22 augustus
om 17:00u.

