Pelgrimsgroet
Pastor: Mevr. Marga Schipper-Boven,
Blauwroodlaan 25,
2718 JN Zoetermeer
tel. 079 3613403, email: marga_boven@ziggo.nl

Werkdagen : maandag, dinsdag en
donderdag.

Zondag Hemelvaart
32e jaargang nummer 20
Liturgische kleur: wit
zondag 19 mei 2019

Morgendienst 10.00 uur

Bij de kerkdienst
Een hartelijk welkom onze voorganger Sandra
Hermanus en voor Kees de Jong onze organist
Orde van dienst:
Welkom
Aanvangslied: NLB 145, vers 1
Begroeting en bemoediging
Zingen lied 145, 2, 3
Kyriëgebed
Glorialied 652
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Eerste bijbel lezing: Deutronomium 6, 1-9
Zingen lied 78: 1, 2
Tweede bijbel lazing: Johannes 13: 31-35
Zingen lied 974
Verkondiging
Geloof belijdend lied: 908, 1, 2, 7
Collecten
Dienst der gebeden
Slotlied 425
Wegzending en zegen.
Meeleven
Vorige week donderdag is Jaap vd Tas opgenomen is
het ziekenhuis wegens een blaasontsteking. Nadat hij
het juiste medicijn kreeg, knapte hij weer op en
afgelopen dinsdag is hij thuisgekomen. Gelukkig gaat
het weer iets beter. We leven mee met Jaap en Corrie.
Vorige week zondag moest Joke Westerhof naar het
ziekenhuis. Na een nachtje blijven en onderzoeken
mocht ze de volgende dag naar huis. We wensen
haar van harte beterschap en vooral rust.
Herinnering uitstapje Nieuwkoopse plassen
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de soos
60+ van de Regenboog, gaan we donderdag 23 mei
een dagje uit. Verschillende Pelgrimskerkers hebben
zich ook aangemeld, voor hen is deze herinnering. We
worden om 10.00 uur ontvangen in de Regenboog met
koffie en iets lekkers. Tot donderdag!
(De Regenboog is ook stembureau, dus u kunt uw
stempas meenemen)

Predikant:

Mw drs S.C.B. Hermanus
Collecten:
Ambtsdrager:
Nils van Velzen
1e
Diaconie
Gemeentelid
Collectanten:
Maas
Organist:

2e

Marianne Klaucke
Kerk
Bauke Wagenaar en Niels

Kees de Jong
Collectenopbrengst 12 mei 2019
Koster:
Gerrit Roos
1e Diaconie
€ 53,15
Schriftlezing:
Wil de Jong
2e JOP
€ 51,25
Welkom:
Tiny Havenaar
3e Wijkwerk
€ 43,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kapelviering
Op zondag 26 mei is er kapelviering in De Regenboog,
de laatste van dit kerkelijk seizoen. Het thema Is:
Vreugde van de overvloed. Noomi en Ruth keren terug
naar Betlehem waar brood is en hun een leven in
overvloed wacht, na veel verdriet en zorgen die ze
hebben meegemaakt. Hoe bijzonder is het te ervaren
dat vreugde en verdriet naast elkaar bestaan in je
leven. De viering is meditatief, er is ruimte voor gebed
en we vieren de maaltijd van de Heer.
Koffiedrinken na de dienst: In ’t Centrum staat na de
dienst de koffie klaar, onze gastvrouwen zijn Anneke
Veldhuijsen en Corrie Veenstra.
Verjaardag
23 mei Dhr. J.F. Kaltner
Bloemengroet:
Vandaag gaan de bloemen namens de
Pelgrimskerkgemeente als blijk van meeleven en ter
bemoediging naar Joke en Tom Westerhof
cvdt
De bloemen zijn geschonken door het bloemen potje.
aj
Kaartenverkoop
Zondag 2 juni willen wij tijdens de koffie nogmaals
onze kaarten verkopen. Wij hebben kaarten voor
allerlei gelegenheden. Wist u dat de afgelopen 12 jaar
onze prijzen niet zijn verhoogd? Deze keer is de
opbrengst bestemd voor het “Manna” project.
Van harte bij u aanbevolen, Stieneke de Bruin en
Marijke Vis
Kaarten maken.
Maandag 20 mei komen wij weer bij elkaar om kaarten
te maken. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar in de
cosistoriekamer. Iedereen hartelijk welkom. Voor
inlichtingen: Stienek de Bruin en Marijke Vis.
Bedankt

Hiermee wil ik bedanken voor de prachtige bloemen,
die ik van de kerk gekregen heb op mijn verjaardag 5
mei.
Wij genieten er van, ze staan nog steeds mooi.
Met hartelijke groet Henny Roos.
Bedankt.
Wat een verrassing vorige zondag. De kerkelijke
waarderingsinsigne werd mij opgespeld door Marga.
Hartelijk dank Wijkkerkenraad en de Algemene
Kerkenraad PGZ.
Dirk Ras.
Verjaardagviering 28 mei.
Op dinsdag 28 mei hopen we weer een
verjaardagviering te houden van 10.30 tot 13.30 uur in
het Centrum achter de Pelgrimskerk. We beginnen
met koffie en lekkers en ronden de viering af met een
gezamenlijke lunch. Met elkaar willen we er een
gezellige bijeenkomst van maken. Komt u ook ?
Wilt u zich op z’n laatst zondag 26 mei aanmelden
zodat we voldoende van alles in huis kunnen halen. U
kunt het strookje in de collectezak doen of u
aanmelden bij onderstaande personen.
- Cornélie van Wingerden (coördinator)
-- Marianne Klaucke
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antwoordstrook
[ ]* Ik kom wel naar de verjaardagsbijeenkomst op
dinsdag 28 mei 2019, in totaal …. personen.
[ ]* Ik kom niet naar de verjaardagsbijeenkomst op
dinsdag 28 mei 2019 ; ik wil wel [ ]* / niet [ ]*
uitgenodigd worden voor de hierna volgende viering.

Meld je aan bij JobHulpMaatje via email info@jhmzoetermeer.nl of bel direct tel. 06 4157 2157 (Marius
Cusell). Zie voor meer info de Website https://jhmzoetermeer.nl
Woensdag 22 mei Aspergemaaltijd laatste kans om
u aan te melden
In samenwerking met de broeders en zusters van “het
Kompas” Inloop vanaf 17.30 uur. Dank zij onze
sponsors hebben wij de kosten kunnen verlagen naar
€ 5,00. Hartelijk dank voor alle bijdragen. Als u s
’morgens nog wat tijd hebt wilt u ons dan helpen met
het schillen van de asperges. Aanmeldingsstrookje
vind u onderaan de Groet. Ans en Rien Jansen,
Marijke Vis
Aanmeldingsstrookje voor de aspergemaaltijd
woensdag 22 mei 2019
"…………………………………………………
Naam………………………………………………
Ik/wij komen met ………..persoon/personen.

Op zaterdag 25 mei organiseert de Al Qibla moskee in
de Ramadan samen met de Oase een Iftar maaltijd
(ook voor wijkbewoners)
Vanaf ca. 21.15 is iedereen van harte welkom in de
Oase, Kerkenbos 8. Vanaf 21.45 mag er gratis
gegeten en geproefd worden van diverse heerlijke
hapjes.
Info en aanmelding: Els Alebregtse

[ ]* Nodig mij voortaan niet meer uit voor het
verjaardagvieren.
Naam:
……………………
adres………………………,
tel. nr.
……………………….
* S.v.p. aankruisen wat van toepassing is.
komen.
Pastamaaltijd World Servants
Zondag 26 mei aanstaande is het feest! World Servants
Zoetermeer organiseert namelijk weer een maaltijd. Het
gaat deze keer om verschillende soorten pasta's, welke je
allemaal mag proberen. Voor maar 12,50 euro kunt u al
mee-eten! Geef u op via geef.ws/pastamaaltijd of door
een mail te sturen naar
world.servants.zoetermeer@gmail.com

JobHulpMaatje start binnenkort JobGroup
Op woensdagochtend 29 mei start JobHulpMaatje een
nieuwe JobGroup-ronde in Het Forum (Stadhuisplein):
zeven gratis workshops voor mensen die moeite
hebben om aan betaald werk te komen. In een
JobGroup krijg je in zeven bijeenkomsten meer
duidelijkheid over wie je bent, wat je wil en wat je kan.
Einddoel: Weten waar je het werk kan vinden dat jij
zoekt en je zelfverzekerd op een aansprekende wijze
weten te presenteren bij een werkgever.

De Pelgrimsgroet van zondag a.s. wordt gemaakt door
Marijke Vis.
Kopij inleveren voor 18.00 uur op donderdag 23 mei 2019.

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

