PELGRIMSGROET
Pastor: Mevr. Marga Schipper-Boven, E-mail: marga_boven@ziggo.nl.
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.

1e zondag van Pasen
Kleur: wit

Zondag 21 april 2019
32e jaargang nummer 16

Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: Mw. Marga Schipper
Ambtsdrager: Tom Westerhof
Gemeentelid: Marianne Klaucke
Collectanten: Bauke Wagenaar en Niels Maas
Organist:
Hans Jansen
Koster:
Ger Roos
Lector:
Marijke Vis
Welkom:
Marijke Vis

Collecten vandaag:
1.Paascollecte van KerkInActie (KiA)
2.Kerkenwerk
Opbrengsten collecten 14 april j.l.:
1.Binnenlands Diaconaat (KiA) € 47,05
2.Jeugdwerk (JOP) € 44,85
3.Ethiopie (ZWO) € 53,20

Bij de dienst
Vandaag vieren we Pasen. De nieuwe paaskaars, het licht van Christus, wordt binnengedragen door de
ambtsdragers. Deze kaars zal gezamenlijk gebruikt worden door Pelgrimskerk en De Pelgrim. De kaars
wordt geplaatst in de nieuwe standaard, gemaakt door Dirk Ras. Ook zullen we onze doopbelofte
hernieuwen,. U wordt uitgenodigd om uw hand door het water te halen en die van de volgende aan te
raken. Door het water van de doop zijn we gereinigd naar lichaam en ziel, door Gods geest ontvangen we
kracht om te leven.
Hans Jansen speelt op het orgel en Emiel van Gemert speelt trompet. Voorganger is Marga Schipper. Het
wordt een feestelijke dienst met veel muziek. Er is een gedrukte orde van dienst. ms
1e Collecte 21-4-19 Paaszondag: Versterk de kerk in Pakistan
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot
de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het
christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in
Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over
discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader
van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en
vernieuwende kerk in Pakistan? Geef in de collecte op Paaszondag.
Nils van Velzen en Marijke Vis.
Meeleven
We leven mee met onze gemeenteleden die door ziekte of andere ongemakken vanmorgen niet in de kerk
kunnen zijn om mee te vieren. We wensen hen beterschap en hopen dat ze voldoende herstellen om er
weer bij te kunnen zijn.
ms
Bloemengroet
- Vandaag gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar
zr. M. Blokland-Hoogvliet, Zr. Blokland hoopt a.s. donderdag (25 april) haar 91e verjaardag te vieren. Wij
wensen haar een gezellige dag toe en nog een goede tijd toe met allen die haar lief zijn. cvdt
- De bloemen zijn verzorgd uit het bloemenfonds. aj
- Foppe Boersma dankt de gemeente hartelijk voor de mooie orchideeën.
Jarigen 70+ in de week van 21 – 27 april
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21 april: Mevr. A. Hoogendam
25 april: Mevr. M. Blokland-Hoogvliet
We wensen u een fijne verjaardag toe.
Wijkkerkenraad POR 10 april
Op 10 april kwam de wijkkerkenraad van onze wijkgemeente POR voor het eerst bijeen. In een
geanimeerde vergadering nam de raad de volgende besluiten:
• Moderamen gaat bestaan uit Sofie van der Linden en Jaap van den Berg (duo-voorzitters), Els
Alebregtse (scriba), Dick Sonneveld (assessor), Nils van Velzen (diaken) en Henry van der Wiel
(kerkrentmeester).
• Er komt een prijsvraag voor alle gemeenteleden om te komen tot een nieuwe naam voor onze
wijkgemeente.
• De ervaring leert dat bij een kleiner aantal ambtsdragers per gemeenschap het moeilijk wordt om aan
twee ambtsdragers per zondag vast te houden. Daarom hebben we besloten uit te gaan van minimaal
één ambtsdrager (diaken of ouderling) aangevuld met een of meer vertegenwoordigers vanuit de
werkgroepen/wijkraden met de mogelijkheid, dat de tweede persoon geen vertegenwoordiger vanuit de
werkgroepen/wijkraden hoeft te zijn, maar ieder lid van de gemeenschap kan zijn.1
• De notitie Financiële Spelregels van de POR wordt vastgesteld (is op te vragen bij de scriba).
• De Plaatselijke Regeling wordt in eerste lezing vastgesteld. Het kennen en horen van de wijkgemeente
vindt schriftelijk plaats. De regeling is op te vragen bij de scriba.
Jaap van den Berg, voorzitter wijkkerkenraad POR
Kennen en horen Plaatselijke Regeling
Op 10 april 2019 heeft de wijkkerkenraad van de POR in eerste lezing de Plaatselijke Regeling vastgesteld.
Het kennen en horen vindt schriftelijk plaats. U kunt de regeling opvragen bij scriba Els Alebregtse
(scribavandeOase@gmail.com). Uw reactie dient uiterlijk 13 mei in het bezit te zijn van de scriba. In de
vergadering van 20 mei a.s. zal de wijkkerkenraad mede op basis van deze reacties de regeling
vaststellen.
Els Alebregtse, scriba wijkkerkenraad POR
Koningsdag: Fancy fair met vrijmarkt Oude Kerk
Zaterdag 27 april Koningsdag is er een feestelijke fancy fair met vrijmarkt/rommelmarkt van 8.00-16.00 uur
op het terrein van de Oude Kerk. In de hal van de kerk kunt u een lekker kopje koffie of thee kopen. Vanaf
12.00 uur is de Oude Kerk ook open voor bezichtiging van een kleurrijke expositie en een rondleiding. De
opbrengst van deze dag komt geheel ten goede aan de nieuwe aanbouw van de kerkt.
Informatie: Anneke Koster E koster.jf@versatel.nl
=====================================

Berichten van De Pelgrim
World Servants fietstocht
De weersvoorspelling belooft veel goeds voor morgen: 20-25 graden en een lekker zonnetje. Perfect weer
voor onze fietstocht in en om Zoetermeer! De route is ongeveer 35 kilometer lang en we zorgen voor
pannenkoeken onderweg. Vertrek van de tocht is om 12:00 uur bij de Regenboog (Nathaliegang 263,
Zoetermeer). Deelname bedraagt 10 euro voor volwassenen en 7,50 euro voor kinderen. Er is ook een
familieticket voor 2 volwassenen en 2 kinderen voor 25 euro. Meld u voor morgen 12:00 aan via
geef.ws/fietstocht of bij één van de World Servants-deelnemers.
Welkom in de Bovenkamer
Vind jij het belangrijk om samen met anderen te zoeken naar stilte en bezinning? Kom dan in De
Bovenkamer! Vanaf donderdag 25 april is de bovenruimte van de Pelgrimskerk weer iedere donderdag
daarvoor de plek. Er is een eenvoudige viering met stilte, een psalm, een bijbelgedeelte, meditatie, zang en
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Zoals dit al vele jaren in de Pelgrimskerk gebeurt.
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gebed. De zijdeur van de kerk is open vanaf 11.30 uur voor een moment van bezinning vooraf. De viering
begint om 12.00 uur en duurt ongeveer een half uur. Na afloop is er gelegenheid om nog even te blijven en
iets te drinken. Data: iedere donderdag tot en met 12 juli (m.u.v. 30 mei – Hemelvaartsdag). Info: Joke
Westerhof, tomenjoke.westerhof@planet.nl
=====================
Voedselbank Zoetermeer zoekt vrijwilligers
De Voedselbank Zoetermeer zorgt er voor dat iedere donderdag ruim 300 gezinnen van een voedselpakket
worden voorzien. De werkgroep Transport zorgt elke donderdag voor de bevoorrading van deze locaties en
is op zoek naar de volgende vrijwilligers: chauffeurs, bijrijders, groenterijders, brooddienstrijders,
medewerkers loodsdienst. Informatie: website https://www.voedselbankzoetermeer.nl of Ronald Spaan, ,
spaanronald@gmail.com, of via onze diakenen Marijke Vis en Nils van Velzen.
Koffiedrinken
Na de dienst is er in ‘t Centrum weer de mogelijkheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee. Gastvrouwen
zijn Marianne Klaucke en Tiny Havenaar.
De Pelgrimsgroet van zondag 28 april wordt gemaakt door Marijke Vis. Kopij a.u.b. inleveren vóór 18.00
uur op donderdag 25 april 2019 via email.

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