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Tot 31 maart zijn er geen diensten in de Pelgrimskerk, Oase en Regenboog, te
beginnen op 15 maart.
Morgendienst 10.00 uur
Voorganger:
Ds. W. L. Pera
Ambtsdrager
Marijke Vis
Gemeentelid
Collectanten:
Organist:
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Lector:
Welkom:

Marianne Klaucke
Marijke Vis en Marianne Klaucke
Joop Dekkers
Janny de Zeeuw
Dirk Ras
Sietse Top

Door Corona virus geen kerkdiensten in de POR.
De uitbraak van Corona is in Nederland een feit en zoals
u in de media vast vernomen heeft, zijn de laatste dagen
opschalende maatregelen getroffen. Op dit moment (123) zijn er net maatregelen genomen geldend voor geheel
Nederland tot en met 31 maart. Zo wordt voor kwetsbare
personen (ouderen en personen met verminderde
weerstand) aangeraden om grotere gezelschappen te
vermijden. Deze groep betreft een groot gedeelte van
onze drie geloofsgemeenschappen. Daarom hebben we
besloten om de komende drie weken in onze
geloofsgemeenschappen geen kerkdiensten te houden.
Ook doordeweekse activiteiten onder de
verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad, waarbij
meer dan 5 mensen aanwezig zijn zullen worden
geschrapt. We denken na over de manier, waarop we de
kerkdiensten de komende weken op een alternatieve
manier gaan invullen. Voor zondag 15 maart kunt u via
de websites van onze drie geloofsgemeenschappen een
gebedsmoment van Ds. Carina Kapteyn beluisteren. Op
15 maart kunt u ook op NPO2 om 9.30 uur kijken naar
een korte meditatie door ds. René de Reuver vanuit de
kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse
Kerk. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.
We houden u de komende tijd via mail, facebook en onze
websites op de hoogte. Verder zijn de pastores van de
POR telefonisch bereikbaar. Pastorale bezoeken zullen
beperkt plaatsvinden. Al met al rigoureuze maatregelen
die we helaas hebben moeten nemen in deze
voorbereidingstijd naar Pasen. Tot slot, mocht u nog
vragen hebben of ideeën hebben over alternatieve
vormen van kerkdiensten kunt u terecht bij Els Alebregtse
(scribavandepor@gmail.com).
Moderamen en pastores van de POR

Collecten:
1. Kerk In Aktie
2. Kerk
3. POR Project Ethiopië
Opbrengst collecte op 8 maart
1.
Diaconie
€50,00
2.
Kerk
€53,60
3.
Missionair werk
€52,15

Wilt u wel op de hoogte blijven van het wel en wee van
onze gemeente, abonneer u dan op de email editie van
de Pelgrimsgroet. Stuur een email naar
pelgrimsgroet@pelgrimskerkzoetermeer.nl of bel Douwe
Klaucke 079-3168000
Meeleven
We leven mee met Frank van de Beld. Vorige week is hij
geopereerd in het LangeLand Ziekenhuis aan nierstenen.
Medeleven wordt op prijs gesteld. We wensen en bidden
hem gezondheid toe en Gods zegen voor een
voorspoedig herstel. Komende week gaat Wil de Jong
(nu nog Wilgenplein) verhuizen naar haar nieuwe huis we
hopen dat ze zich daar snel thuis gaat voelen.
70 +Jarigen 15 – 21 maart
Er zijn deze week geen jarigen 70+
1e collecte vandaag zondag 15 maart: Ruim 2 miljoen
mensen op de vlucht in Zuid Soedan
Sinds de burgeroorlog in 2013 uitbrak zijn ruim 2 miljoen
Zuid-Soedanezen op de vlucht in eigen land of naar
andere landen. Velen wonen in vluchtelingenkampen.
Sommigen wonen in tenten die door de
vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties
(UNHCR) zijn geleverd, maar veel mensen wonen ook in
zelfgemaakte tenten. De vluchtelingenkampen zijn open.
Mensen kunnen er in en uit lopen, bijvoorbeeld om naar
school te gaan of boodschappen te doen. Veel mensen
wonen meer dan een jaar in zo’n kamp. Voor voedsel en
water zijn ze grotendeels afhankelijk van wat hulporganisaties hen leveren. Via Kerk in Actie steunt u de
aanleg en reparatie van 22 waterpompen in verschillende
vluchtelingen-kampen.
3e collecte vandaag zondag 15 maart Ethiopie
Vanaf vandaag zondag 15 maart collecteren wij weer

mee voor Ethiopie. Het POR project van 2019. Voor
informatie kan u nog kijken op het kamerscherm voor in
de kerk. Onze hulp blijft hard nodig.
1e collecte zondag 22 maart Diaconaat
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde.
Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer
gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol
warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit
grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding
nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500
ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een
heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de
activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een
luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van Het
Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten
van een zorgeloze vakantie. Alle collectes van harte
aanbevolen. Nils en Marijke
Geen diensten en toch bijdragen aan de collectes?
Het kan door geld over te maken naar

NL47RABO0373712855 t.n.v. Diaconie PGZ
Pelgrimskerk
Kaartenverkoop
Zondag 5 april willen wij tijdens de koffie graag weer
onze kaarten verkopen. Wij hebben unieke en voordelige
kaarten voor allerlei andere gelegenheden. Wist u dat wij
afgelopen 12 jaar onze prijzen nooit verhoogd hebben?
Deze keer is onze opbrengst bestemd voor het “Ethiopië”
Van harte bij u aan bevolen. Stieneke de Bruin en Marijke
Vis.
Oude kaarten
Wilt u opruimen en heeft kaarten met leuke plaatjes? U
kunt ze bij ons kwijt. Wij maken er unieke nieuw kaarten
van. Stieneke de Bruin en Marijke Vis
De Pelgrimsgroet voor 22 maart zal worden gemaakt
door Marianne Klaucke.
Wilt u de kopij doorgeven vóór 18.00 uur op donderdag
19 maart.
Wilt u een pelgrimsgroet meenemen voor iemand die
niet kon komen.

