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OP WEG NAAR ZONDAG  

 

Gebed voor allen getroffen door de aardbeving in Turkije en Syrië 

(van de landelijke website) 

 
Schepper en Onderhouder van ons leven, 

Als de aarde schudt op haar grondvesten, 

bent U onze toevlucht en kracht. 

Wij bidden voor allen die getroffen zijn 

door de aardbevingen in Turkije en Syrië. 

Geef hen moed om deze tijd te doorstaan, 

troost als zij treuren om het verlies van geliefden, 

en vertrouwen dat er leven mogelijk is na deze ramp. 

Zegen alle reddingswerk, praktische steun, 

medische, psychische en geestelijke zorg. 

Mogen haat en verdeeldheid in de regio 

plaatsmaken voor solidariteit, gastvrijheid en vrede, 

zodat de samenleving opnieuw kan bloeien. 

In de naam van onze Redder, Jezus Christus. Amen 

Informatie vieringen 

Groene of Willibrordkerk 

Zondag 19 februari, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de zevende zondag na Epifanie. 

 

Berichten van overlijden 

Er waren afgelopen zondag drie berichten van overlijden. Liesbeth Mugge-du Pon 

overleed, zij was bij leven lid van de PGO-cantorij. Jitske Zantinge overleed in de leeftijd 

van 90 jaar. En mevrouw Verburg-Dompeling overleed. Allen vertrouwen we toe aan God 

bij wie we geborgen zijn. We wensen de families steun en troost toe in hun verdriet.  

 

Op weg naar de zondag 

We lezen deze zondag verder in de Bergrede. Volgens sommigen de beste preek aller 

tijden, volgens anderen veel te hoog gegrepen. Je naasten liefhebben is al een klus, 

maar je vijanden liefhebben, is dat geen onmogelijk gebod? Inderdaad, Jezus drijft de 

geboden op de spits, maar niet om ons tot wanhoop te drijven. Hij schetst een hoopvol 

scenario van hoe het ook kan, je afwenden van het kwaad. Hij begint met erkennen dat 

er vijandschap ís. En dat dat ons samenleven persoonlijk, nationaal en internationaal 

bedreigt. Wie is mijn vijand eigenlijk? Misschien ligt die vraag wel heel dicht bij de vraag: 

wie is mijn naaste? We gaan op zoek naar de messiaanse weg, omdat Jezus gelooft dat 

het kán: onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is (Matteüs 5: 

33-48). 

 

 

 



 

Bloemengroet  

Komende zondag gaan de bloemen vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en 

bemoediging naar mw. Ria Posthumus, en eveneens met een hartelijke groet en 

bemoediging naar mw. G. Ultzen-Tuinhof de Moed. 

 

Collecten zondag 19 februari  

De diaconale collecte is bestemd voor Bolivia, Manq’a koksopleiding voor jongeren. 

Lees verder… Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het 

rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de 

digitale QR-code of via de collectebus. 

Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: 

Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de 

Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. 

project zendingsbus. 

Taakgroep Diaconaat & Zending 

 

Kindermiddag 

Komende zondag is er een verwonderingsverhaal voor kinderen. Er is een gouden 

doos, met iets heel kostbaars erin. Wil je ook kijken wat er in zit? Kom dan zondag om 

14.00 uur naar de Regenboogkerk. Papa’s en mama’s en oma’s en opa’s mogen je 

brengen en om 15.30 uur weer ophalen.  Deze zondag is er een verhaal om je over te 

verwonderen, het wordt verteld en ontdekt op de manier van Godly Play (meer hierover 

op www.godlyplay.nl). Dat is een methode om de verwondering van kinderen te 

stimuleren en hen serieus te nemen in hun eigen religieuze ontwikkeling. Van harte 

welkom! 

 

AGENDA 

 

Dolle tieners 

Vrijdag 17 februari gaan we sjoelen! Als je zin hebt om te komen en mee te doen en je 

bent tussen de 11 en 14-15 jaar, van harte welkom! We beginnen om 19.15 uur in de 

tienerruimte van de Regenboogkerk. Tot dan! 

 

Informatie vieringen 

Groene of Willibrordkerk  

Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht. 

Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek 

en gelegenheid om een kaarsje te branden.  

Woensdag 22 februari, 19.30 uur: Aswoensdagviering, voorgangers diaken Peter 

Winnubst en ds. Rian Veldman, m.m.v. gemengd koor parochie. 

Zondag 26 februari: ds. Richtsje Abma, de eerste zondag in de veertigdagentijd, 

‘Invocabit’. 

Woensdag 1 maart, 19.30 uur: eerste avondgebed (om 17.45 uur Samen aan Tafel 

in Willibrords Erf). 

Zondag 5 maart, ds. Richtsje Abma, de tweede zondag in de veertigdagentijd, 

‘Reminiscere’. 

Woensdag 8 maart, 19.30 uur: tweede avondgebed. 

Rehobothkerk 

Zondag 26 februari, 19.00 uur: Taizévering. 

 

Samen op weg naar Pasen 

Komende woensdag begint de veertigdagentijd. Dat begin markeren we met een 

oecumenische viering op Aswoensdag. De veertigdagentijd begint met een hoopvolle 

oproep: ‘Bekeer je, geloof in de goede boodschap!’ Er is dus altijd de mogelijkheid tot  

 

 

http://www.godlyplay.nl/


 

omkeer, persoonlijk en als gemeenschap. En ja, dat is urgent, de tijd dringt. Hoe geef je 

deze tijd vorm? De Vastentijd is een tijd om bewust sommige zaken niet te doen (minder 

social media, geen alchohol, geen vlees, korter douchen) of juist ergens wél voor te gaan 

(tijd maken voor God, concrete hulp bieden, kaartjes sturen, actie voeren). Het helpt om 

je voornemens zo concreet mogelijk te maken en met iemand te delen. Wat is jouw 

challenge? Daag elkaar uit en support elkaar. 

 

Liturgisch bloemschikken in de veertigdagentijd  

In de komende veertigdagentijd gaan we met een groepje starten met liturgisch 

bloemschikken. Vanaf 22 februari zal er een schikking te zien zijn in de kerk. We laten 

ons leiden door wat de Protestantse Kerk ons aanbiedt. Uit liefde voor jou is het thema 

van de veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk. Woorden die laten zien dat je 

voor iemand van betekenis wilt zijn.  

Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken, de verhalen van de ander 

vormen niet altijd een rechtlijnig pad, maar een route met onverwachte wendingen. Met 

deze kronkeltakken maken we iedere week een andere, op de natuur geïnspireerde 

vorm.  

Namens de werkgroep liturgisch bloemschikken, Joske Kortleve 

 

Paasgroetenactie 2023 – Uit liefde voor jou 

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar 

paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland. De diakenen schrijven kaarten voor 

Nederlandse gevangenen in het buitenland. Daarnaast schrijven zij een aantal 

Engelstalige kaarten voor Engelstalige gevangenen in Nederland.  

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. U kunt op drie manieren 

meedoen dit jaar. Lees verder…  

U hebt de hele maand februari om mee te doen aan de actie; graag ontvangen wij 

uiterlijk zondag 26 februari uw beschreven kaarten. We hopen dat velen van u 

paasgroeten zullen sturen. Alvast hartelijk dank! 

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. 

Taakgroep Diaconaat & Zending 

 

OVERIG 

 

Noodhulp aardbeving Syrië 

De aardbevingsramp in Syrië en Turkije, waarvan de kolossale omvang nu duidelijk is, 

schokt ons allen en zet ons in beweging om te helpen, zoveel wij maar kunnen. 

Lees verder… Vanuit het eigen noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, 

ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal. Klik hier 

(https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-aardbeving-syrie/) 

voor informatie van Kerk in Actie, programma noodhulp Syrië.  

Vanuit de diaconie van onze gemeente is uit de jaarlijks voor noodhulp gereserveerde 

gelden € 1.000 gedoneerd aan dit noodhulpprogramma Syrië van Kerk in Actie. U kunt 

dit belangrijke, levensreddende werk ook persoonlijk steunen met een bijdrage op 

rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Noodhulp 

Syrië'. 

Wolter Mooi, penningmeester PGO-D&Z 

 

In gesprek met de Denktank 

Op dit moment zijn we in gesprek met diverse groepen die nu van onze kerkgebouwen 

gebruik maken, w.o. de taakgroepen en de predikanten. Lees verder…  

Hebt u/heb jij beelden bij onze PGO over 15 jaar? Deel ze met ons in de wandelgangen 

of stuur een berichtje naar denktank@pgoegstgeest.nl.  

Dick Hanemaaijer, Willem Camphuis en Nelleke van der Oord 
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Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: 

reactieopkerkdienst@pgoegstgeest.nl. 
Bloemengroet - Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit 

de kerk in aanmerking komt, bel dan 071-517 22 49 of stuur een e-mail naar 

bloemengroet@pgoegstgeest.nl.  
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via 

kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid). 

Redactie gemeenteberichten - Erica Smit, Dorpsstraat 54, tel. 06-428 68 309; 

e-mail: gemeenteberichten@pgoegstgeest.nl, cc aan: erica.smit@ziggo.nl. 

Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur. 

Website PGO - Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en 

achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips 

of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via dit e-mailadres: 

webmaster@pgoegstgeest.nl. 

Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, 

daarnaast op afspraak. 
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