PELGRIMSGROET
Pastor: Mevr. Marga Schipper-Boven, Blauwroodlaan 25,
2718JN Zoetermeer. Tel. 079-3613403. E-mail: marga_boven@ziggo.nl.
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.
6e zondag van Pasen / Exaudi
Kleur: wit

Zondag 2 juni 2019
32e jaargang nummer 21

Morgendienst 10.00 uur
Predikant:
Ds. J. Bonnes
Ambtsdrager: Tom Westerhof
Gemeentelid: Janny Rook
Collectanten: Sietse Top, Marijke Vis
Organist:
Kees de Jong
Koster:
Jelle Wagenaar
Lector:
Yvette Maas
Welkom:
Sietse Top

Collecten vandaag:
1.SCHiK (Stichting Christelijke Hulp in Kenia)
2.Kerkenwerk
Opbrengsten collecten 26 mei j.l.:
1.Diaconie € 41,05
2.Kerkenwerk € 40,60
3.Hospice € 68,70

Bij de dienst
Hartelijk welkom voor ds. Hans Bonnes en organist Kees de Jong.
Orde van Dienst
Zingen: Psalm 27: 1 en 3
Votum: v. Onze hulp is in de Naam des Heren
g. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. en nooit loslaat het werk van Zijn handen.
Zingen: Psalm 27: 7
Zingen: Psalm 119: 2, 20 en 65
Lezen: 1 Samuel 12: 19b t/m 24 (door lector)
Zingen: Lied 944: 1, 3 en 4
Lezen: Romeinen 8: vers 26 en 27 (door lector)
Zingen: Lied 686: 1 t/m 3
Lezen: Joh. 14: 18 en Joh. 15: 26 t/m 16:4 (door voorganger)
Zingen: de acclamatie: U komt de lof toe, gevolgd door:
Zingen: Lied 663: 1 en 2
Zingen: het Credo, lied 340 b
Slotlied: 544: 2, 3 en 4
Meeleven
We leven mee met Jaap en Corrie van der Tas. Jaap is herstellende gelukkig, maar heeft tijd nodig.
Dat geldt ook voor Joke Westerhof, die het rustig aan moet doen.
Met Johan de Dreu gaat het niet zo goed, voor hem wordt een andere woonplek gezocht.
Ook Suze Nomes voelt zich vaak niet zo goed, we hopen dat ze volgende maand wel op vakantie kan.
We zijn blij dat Sela van der Meulen weer in de kerk was op Hemelvaartsdag. Het gaat gelukkig goed met
haar.
ms
Bloemengroet
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-Vandaag gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als blijk van meeleven en ter bemoediging
naar de fam. Winters. Het is vandaag de verjaardag van Ali, die al langere tijd is opgenomen in
“Monteverdi”. We wensen hen beiden veel sterkte en alle goeds toe.
cvdt
- De bloemen zijn deze keer gefinancierd uit het bloemenfonds.
aj
Jarigen 70+ in de week van 2 – 8 juni
7 juni: Mevr. A. Siersema-Brinksma
7 juni: Mevr. S.C. Schuil-van der Spek
8 juni: Mevr. D. Wagenaar-Sikma
We wensen u een fijne verjaardag toe.
Dienst volgende week.
Op 9 juni vieren we Pinksteren. De liturgische kleur is rood en Ans zorgt weer voor een prachtige en
passende bloemschikking. Het is het feest van vuur en adem.
We zullen 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. Frank van de Beld
zit op het orgel en Marga Schipper gaat voor.
ms
Collecte zondag 9 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 bĳbelvertaling 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.
Interessante oude boeken – laatste oproep
Eén van de consistoriekasten bevat ruim 30 oude boeken. Zoals Christelijke Encyclopedie in 5 delen, jaren
50; Verklaringen van het OT en NT, 1913; Gedenkboek 1928 ARP; Institutie van Calvijn; Gedenkboeken
van de Bond van Geref. Jongelingsverenigingen vanaf 1888; Beknopt commentaar op de Bijbel; 1963;
Diaconaal Handboek Geref. Kerken, 1929; Gedenkboek Bond Geref. Meisjesverenigingen, vanaf 1918;
bundels Geref. Jongelingsblad, vanaf 1937. Dat is smullen voor de liefhebber. Een inventarislijst is
beschikbaar en wordt gaarne verstrekt. We hebben kastruimte nodig! Als er geen belangstelling is worden
de boeken afgevoerd.
Tom Westerhof, E tomenjoke.westerhof@planet.nl
Voorbedenbrief juni
U kunt uit de kerkportalen de voorbedenbrief voor juni meenemen. Uw voorbeden en uw persoonlijke
lofprijzing, dankzegging en aanbidding hebben een positieve invloed op de personen of situaties waarvoor
u bidt, en op uzelf en uw omgeving.
Koffiedrinken
Na de dienst is er in ‘t Centrum weer de mogelijkheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee. Gastvrouw resp.
gastheer: Ans Jansen en Dirk Ras.
De Pelgrimsgroet van zondag 9 juni a.s. wordt samengesteld door Douwe Klaucke. Kopij a.u.b. inleveren
vóór 18.00 uur op donderdag 6 juni 2019 via email.

Wilt u een Pelgrimsgroet meenemen voor mensen die om welke reden dan ook niet in de kerk kunnen
komen.
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