PELGRIMSGROET
Pastor: Mevr. Marga Schipper - Boven, Blauwroodlaan 25, 2718JN Zoetermeer
tel. 079-3613403. E-mail: marga_boven@ziggo.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.
Pinksteren
Liturgische kleur: Rood
Morgendienst 10.00 uur
Voorgangers:
Marga Schipper-Boven
Ambtsdrager
Nils van Velzen
Gemeentelid
Tiny Havenaar
Collectanten:
Tjeerd Westra en Elise Maas
Organist:
Frank van de Beld
Koster:
Sietse Top
Lector:
Janny de Zeeuw en Marijke Vis
Welkom:
Ans Jansen
Bij de dienst
Hartelijk welkom voor onze voorganger Marga Schipper
en onze organist Frank van de Beld
Vandaag vieren we Pinksteren. De liturgische kleur is
rood en Ans heeft een prachtige en passende
bloemschikking gemaakt. We lezen uit Handelingen en
uit Johannes. Daarin zegt Jezus tegen zijn leerlingen: Ik
wens jullie vrede. De vrede van God, de vrede van Jezus
Christus, de vrede van en voor elkaar.
Er zal een gedrukte liturgie zijn, zodat u thuis nog eens
kunt nalezen wat we hebben gelezen en gezongen.
Orde van dienst:
Vandaag is er dankzij Marijke Vis een gedrukte liturgie.
Van de Orgelbank
Vóór de dienst luistert U naar een Pinksterlied uit de
“EENIGE GEZANGEN”. Deze bundel bestond uit 29
gezangen en werd tot in de jaren ’50 – ’60 van de vorige
eeuw in onze kerken gebruikt.
Het lied heeft vijf coupletten waarvan het eerste hier is
afgedrukt. De melodie is dezelfde als die van het gezang
‘Alle roem is uitgesloten’.
Ja, de Trooster is gekomen;
Jezus ging van d’aarde heen!
Jezus van u opgenomen,
liet, o kerk, u niet alleen!
De Beloofde werd gezonden,
en de kracht uit God kwam neer.
’t Past ons juichend, keer op keer,
Zijn verschijning te verkonden.
Heden is het Pinksterfeest!
Looft en dankt de Heil’ge Geest.
Meeleven
We leven mee en bidden voor mensen die zorgen
hebben in hun familie. Dat de Eeuwige hen kracht geeft
en er naar hen wordt omgezien.
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Collecte zondag 5 juni 1e Pinksterdag KiA Zending
De Bijbel voor iedereen! De Witte Yi zijn een
minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de
67.000 mensen die tot deze groep horen, is 60%
christen; velen zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor
hun identiteit is het van groot belang dat zij de Bijbel in
hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast
een alfabetiseringsprogramma voor de Witte Yi ook een
bĳbel vertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe Testament
is nu vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling van
het Oude Testament. Met de opbrengst van de collecte
ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van de Bijbel
op het Chinese platteland en zendingsprojecten
wereldwijd. Van Harte aanbevolen, Nils van Velzen en
Marijke Vis
Bloemengroet Vandaag gaan de bloemen namens de
Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en de
beste wensen naar zr S. Nomes-Brune,
We wensen Suze toe dat het met de gezondheid weer
goed mag gaan, zodat wij haar ‘s Zondags ook weer in
ons midden mogen zien.
cvdt
De bloemen zijn deze week geschonken vanuit het
bloemenfonds. aj
Dank.
Heel veel dank, mede namens bewoners en verzorging,
voor de bos prachtige bloemen die zondag 2 juni in
Monteverdi gebracht werden. Hartelijke groet. E. Winters
Koffiedrinken: Na de dienst is er in het Centrum weer
de mogelijkheid om met elkaar koffie of thee te drinken.
Gastvrouwen Marijke Vis en Janny Rook

Jarigen 70+ van 9 juni – 15 juni 2019
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Dhr. H. Masselink

14/6

Mevr. C. VeenstraBoonstoppel

14/6

Dhr. P.H.P. van
Wingerden

Van harte gefeliciteerd
Afwezig
Ik ben van 13- 16 juni in Abdij Koningshoeven, voor een
paar dagen van retraite en bezinning.
Van 20- 30 juni ben ik op vakantie.
Zowel Carina Kapteijn als Dick Sonneveld zijn aanwezig
tijdens mijn vakantie.
Marga Schipper
Vakantietas, een verrassing voor kinderen
Vandaag start de POR diaconie de actie Vakantietas.
Doet u ook mee?
Voor kinderen die door geldzorgen niet met vakantie
kunnen, duurt de zomervakantie lang. Deze kinderen
vermaken zich zes weken thuis. Hoe leuk is het om hen
als kerk een tas te geven met wat spulletjes om in de
zomer mee bezig te zijn?
Bij de uitgang liggen verlanglijstjes. Met deze cadeautjes,
wil de diaconie deze kinderen verrassen. U kunt er ook
voor kiezen om geld te doneren (NL47RABO0373712855
t.n.v. Diaconie PGZ Pelgrimskerk) .
Het inleveren van de cadeautjes kan van 16 juni tot 7 juli.
In de week van 15 juli brengen we de tassen rond.
Als u kinderen weet, die door deze omstandigheid ook
niet op vakantie kunnen, wilt u dan aan de ouder(s)
vragen of u deze kinderen mag aanmelden bij de
diaconie (voornaam, leeftijd, jongen of meisje en adres).
Dan kunnen wij als gemeente deze kinderen ook zo’n
leuke tas brengen. Namens de diakenen: Elma van den
Broek, Grietje Cusell en Nils van Velzen.
Uit de wijkkerkenraad POR wijkgemeente 20 mei
2019
Vanaf de start van ons als één
wijkgemeente hebben wij ons – naast de
diverse lopende zaken -twee doelen
gesteld voor 2019 en de eerste daarvan
is dat we de plaatselijke regeling wilden
vaststellen. Deze regeling is na een
ronde van inspraak van gemeenteleden – dank voor jullie
input- definitief vastgesteld op onze wijkkerkenraad. Het
tweede doel is een visie document als start voor ons
gezamenlijk beleid en daarvoor gaan we met een
adviseur aan de slag, waarschijnlijk in september. Er
wordt een sollicitatie commissie gevormd in verband met
de vacature voor een kerkelijk werker van 0.5 fte voor
drie jaar. Er is tevens een commissie gevormd om het
afscheid van Marga Schipper op 15 september ( s
middags) a.s. voor te bereiden. Goed om alvast in uw
agenda te zetten. Met vriendelijke groet, namens de

wijkkerkenraad, Sofie van der Linden (duo voorzitter
POR)
Lezen met het hart
Op donderdag 13 juni is in de
Pelgrimskerk de laatste
bijeenkomst “Lezen met het hart”
van dit seizoen. We starten om
19.45 uur. Lezen met het hart is
een vorm van meditatief
Bijbellezen waarbij ieder in stilte
overweegt wat de Schrift
aanreikt. Aan de hand van het Bijbelgedeelte raken we
vervolgens met elkaar in gesprek. Na afloop, omstreeks
20.45 uur, is er tijd voor ontmoeting, met koffie/thee.
De Pelgrimsgroet voor 16 juni 2019 zal worden gemaakt
door Marianne Klaucke. 079-3168000.
Mail: Marianne.klaucke@hccnet.nl wilt u de kopij
doorgeven voor 18.00 uur op donderdag 13 juni 2019.
Wilt u een Pelgrimsgroet meenemen voor iemand die
niet kon komen. MK

