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OP WEG NAAR ZONDAG  

 

Informatie vieringen 

Groene of Willibrordkerk 

Zondag 12 maart, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de derde zondag in de 

veertigdagentijd, ‘Oculi mei’, m.m.v. de PGO-cantorij. 

 

Op weg naar zondag 

Deze derde zondag in de veertigdagentijd een bijzondere ontmoeting bij een bron tussen 

twee vreemden: Jezus, een joodse rabbi, en een Samaritaanse vrouw (Johannes 4). Een 

gesprek vol begrip en onbegrip, boven- en ondertonen, rijk aan symboliek. In aanloop 

naar de waterschapsverkiezingen, draait het in deze ontmoeting om de vraag naar water, 

een eerste levensbehoefte. Jezus spreekt over ´levend water´ dat als een bron kan 

worden in ons. Het zal gaan over ons verlangen en de bronnen waaruit wij putten. De 

cantorij zal zingen in de viering: ‘wij horen helder het geluid van levendmakend water’. 

Kom je laven aan de Bron. 

 

Meeleven 

Wij zijn dankbaar en blij met Corrie Pieters dat zij weer thuis is en wensen haar sterkte 

bij het verdere herstel.  

Wij leven mee met meneer Tjerk de Wit (Ommevoort 112) na het overlijden van zijn 

vrouw Tiny. Na twee moeilijke maanden, waarin hij en hun dochter Margreet trouw 

zorgden voor Tiny, is zij door God thuisgehaald. We wensen u sterkte met de lege plek in 

uw huis en uw leven, en het gemis. Een nieuwe weg vinden doe je niet in een week: dat 

er tijd mag zijn voor herstel.  

We leven mee met Anneke de Lange die al lange tijd kampt met een open wond die niet 

wil genezen: zij wordt daar nu dagelijks intensief voor behandeld en is zo helaas aan huis 

gebonden.  

Ook leven we mee met mevrouw Drost-Williams, in verband met het overlijden van haar 

man, en met de familie van mevrouw Snieder.  

Heleen van Diggele en Piet van Ravensbergen gaan volgende week verhuizen naar 

Drenthe. Jullie hebben van harte meegebouwd aan deze gemeente, en volop meegedaan. 

De PGO werd jullie geestelijk thuis en er waren momenten van geloofsgroei. Vreugde en 

verdriet werden gedeeld. Heel veel mooie herinneringen gaan met jullie mee. Afgelopen 

zondag zong de gemeente jullie toe: Ga met God. 

Dat wensen we jullie van harte toe, zegen en geluk op jullie pad, en dat ook daar jullie 

werk van ziel, hart en handen mag gedijen en tot bloei mag leiden. Graag tot ziens! 

 

Bloemengroet  

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

bemoediging naar mw. L. de Visser, en eveneens met een hartelijke groet en 

bemoediging naar Evert en Pieta Wieman. 

 

Collecten zondag 12 maart 

Veertigdagentijd 2023: Uit liefde voor jou 

Lees verder… De diaconale collecte is bestemd voor: Binnenlands Diaconaat; omzien 

naar gevangenen. Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel 

App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. omzien  

naar gevangenen. 

 



 

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 

 

AGENDA 

 

Frozen 

Ja, zo kun je je voelen als je op de fiets thuiskomt uit school. Frozen. Maar veel leuker is 

dat we deze film gaan kijken aanstaande vrijdag, om 19.15 uur, in de 

Regenboogkerk. Alle tieners zijn welkom, en vrienden en vriendinnetjes ook.  

 

Kaarten te koop 

De komende drie weken staat in Willibrords Erf een doos met kaarten die te koop zijn 

en waarvan de opbrengst, na aftrek van de kosten, bestemd is voor de voedselbank.  

 

Samen tegen Armoede; extra voedselinzameling houdbare producten 

Deze week hebben we twee grote dozen naar de centrale inzameling in de Rehobothkerk 

gebracht; helemaal vol met houdbare producten. Dank aan alle goede gevers! Onze 

bijdragen zijn echt belangrijk voor veel medemensen die op de voedselbank zijn 

aangewezen om rond te komen. Deze actie willen we graag gedurende de 

veertigdagentijd volhouden. Delen met anderen geeft extra betekenis aan de tijd van 

bezinning tot Pasen. Voor en na de dienst staat de mand in de kerk en een doos in 

Willibrords Erf. We hopen dat veel mensen mee (blijven) doen. 

Taakgroep Diaconaat&Zending; Nereida Lugo Flores en Pieter Hellinga 

 

Samen aan Tafel 

Samen aan tafel, met soep en brood en een inspirerend verhaal, woensdag 15 maart, 

inloop 17.45 uur, begin 18.00 uur. 

De eerste Samen aan Tafel over Syrië, is een mooie bijeenkomst geweest. Tijdens de 

maaltijd heeft de Syrische Nesrin Almosrani een paar gedichten voorgelezen. U kunt hier 

meer over lezen op www.wgbu.nl.  

bundel 1: Vraag niet over tijd 

bundel 2: Kleiner dan pijn 

De tweede Samen aan Tafel is a.s. woensdag, In Willibrords Erf. U kunt zich hier tot 

a.s. maandag 13 maart voor opgeven. Tijdens de maaltijd zal worden verteld over TiC 

op kamp van Stichting Gave. U kunt hier meer over lezen in de laatste Oke op p. 11. Na 

afloop is er gelegenheid om deel te nemen aan de vesper in de Groene Kerk. 

 

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 15 maart, 19.30 uur: derde avondgebed (om 17.45 uur Samen aan Tafel 

in Willibrords Erf). 

Zondag 19 maart: ds. Rian Veldman, de vierde zondag in de veertigdagentijd, 

‘Laetare’; viering Maaltijd van de Heer. 

Woensdag 22 maart, 19.30 uur: vierde avondgebed. 

Zondag 26 maart, ds. Richtsje Abma, de vijfde zondag in de veertigdagentijd, ‘Judica’. 

 

 

http://www.wgbu.nl/


 

Woensdag 29 maart, 19.30 uur: vijfde avondgebed (om 17.45 uur Samen aan Tafel 

in Willibrords Erf). 

 

Oecumenische avondgebeden veertigdagentijd 

Aan tafel met Jezus 

De veertigdagentijd is een periode bij uitstek om ons te bezinnen over wie we zijn, waar 

wij in willen geloven, wat geloven betekent voor ons dagelijkse leven en samenleven. 

Lees verder…  

De hoofdpersonen voor de avondgebeden: 

Woensdag 15 maart: De vrouw die Jezus’ voeten zalfde 

Woensdag 22 maart: Tomas de twijfelaar 

Woensdag 29 maart: Judas – de verrader 

Woensdag 5 april: Petrus – de rots. 

Welkom iedere woensdagavond om 19.30 uur in het Groene Kerkje. 

Mart Binnendijk, Marion Kuiper, Netty Moolenaar, Elisabeth Piret, ds. Rian Veldman 

 

Laat je stem horen 

Hier een uitnodiging aan mensen van de middengeneratie met kinderen: laat je stem 

horen! Kom op woensdag 15 maart een uurtje naar de Regenboogkerk (vanaf 20.15 

uur). Wij willen heel graag horen wat jullie als ouders nodig hebben en belangrijk 

vinden, waar je blij van wordt, wat je zoekt in de kerk. Het is fijn en belangrijk als je 

komt, want meepraten en elkaar ontmoeten kan een zaadje zijn van een nieuw begin. 

We geloven in jouw bijdrage en kijken naar je uit. Van harte welkom!  

Namens de predikanten en het jeugdteam 

 
Ontruimingsoefening op 19 maart 

In het kader van de BHV-training en voor ieders veiligheid willen we zondag 19 maart 

direct na de dienst een uitgebreide ontruimingsoefening houden onder leiding van de 

firma Levensreddend. Zij verzorgen voor ons ook altijd de BHV-trainingen 

(bedrijfshulpverlening). Het zou heel prettig zijn als er een groot aantal vrijwilligers is dat 

hieraan zou willen meewerken. Daarom vraag ik u allen of u na de dienst misschien nog 

een halfuurtje in de kerk wilt blijven. 

Na afloop zorgen we dan voor iets lekkers bij de koffie in het Erf. 

Fieke Sjoukes (CvK)  

 

Paasnacht - Zingt u mee in het projectkoor? 

Dit jaar is de paasnachtviering in de Groene Kerk op zaterdagavond 8 april om 22.00 

uur. Dit is een bijzondere viering die bestaat uit een serie lezingen met een bijbehorend 

lied en een gebed. Verder is er in deze dienst plaats voor onze eigen doopgedachtenis.  

Het is fijn als de vele liederen die in deze dienst worden gezongen, kunnen worden 

ondersteund door een groep voorzangers - het Paasnacht projectkoor. De liederen 

kunnen zo ook in wisselzang worden gezongen. Graag roep ik iedereen die mee wil 

zingen op om zich aan te melden. Naast liederen kan het koor een toonzetting van psalm 

42 zingen bij de doopgedachtenis.  

We zullen repeteren op zaterdagmiddag 25 maart van 16.30-18.00 uur en op 

dinsdagavond 4 april van 20.00-21.00 uur. Op zaterdag 8 april zullen we voor de 

dienst inzingen van 20.30-21.30 uur. Alle repetities zullen plaatsvinden in de Groene 

Kerk of het Willibrords Erf (check de gemeenteberichten). Hebt u zin om mee te zingen, 

dan kunt u zich aanmelden bij Pauline Verkerk, paulineverkerk@xs4all.nl of tel. 071-517 

36 22. 

 

Nieuw 

Voor in de agenda: ben je nieuw in onze kerk of wil je aanhaken, houd dan zondag 26 

maart vrij, want dan is er een uurtje met koffie en krentenbol in Willibrords Erf, na de  
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dienst, zo tussen 11.30 en 12.30 uur. Je ontmoet leden van de gemeente en er is 

ruimte voor vragen, opmerkingen en ontmoeting. Van harte welkom!  

 

Op weg naar Pasen… bijeenkomst senioren 

donderdag 6 april, 16.00-17.30 uur in Willibrords Erf. We beginnen met koffie/thee 

met iets lekkers. Gedachten bij Pasen door middel van muziek, een lied en een mooi 

gedicht. Daarna een drankje en tijd om te praten. U kunt zich tot donderdag 30 maart 

opgeven bij mw. Wil Kwestro: 06-30 83 65 09, E: johanwil.kwestro@casema.nl 

 

Palmpasen-bloemengroet 

Evenals vorige jaren organiseren wij als werkgroep Palmpasen een bloemengroet voor 

gemeenteleden die wat extra aandacht nodig hebben. En ook dit jaar vragen wij 

vrijwilligers voor het bezorgen van de bloemen en het blad Open Deur bij gemeenteleden 

die hiervoor in aanmerking komen. Het uitdelen van de bloemengroet op de zaterdag 

voor Palmpasen wordt georganiseerd op zaterdag 1 april van 11.00-12.30 uur op het 

kerkplein van de Regenboogkerk. Om er weer een feest van te maken, hebben wij u als 

vrijwilliger hard nodig, doet u ook dit jaar weer mee? Geeft u zich dan op bij Emmy 

Bruins, tel. 06-33 70 09 63 of per mail: emmy.bruins74@gmail.com.   

Alvast onze dank!  

Namens de Palmpasen werkgroep, Else, Emmy, Gerry en Marianne 

 

Liturgisch bloemschikken in de veertigdagentijd  

In de veertigdagentijd gaan we met een groepje liturgisch bloemschikken. Vanaf 22 

februari zal er een schikking te zien zijn in de kerk. Lees verder…  

Namens de werkgroep liturgisch bloemschikken, Joske Kortleve 

 

OVERIG 

 

Uit liefde voor jou – special Moldavië – Petrus in het land 

Zoals u weet, heeft de taakgroep Diaconaat & Zending voor 2023 en 2024 nieuwe 

projecten gekozen die we als gemeente steunen, waaronder in Moldavië: 

Graag wijs ik u in dat kader op het programma Petrus in het 

land (https://www.npostart.nl/petrus-in-het-land/04-03-2023/KN_1730637) van KRO- 

NCRV, dat zaterdag 4 maart om 17.10 uur op NPO2 is uitgezonden. Het laat zien wat de 

orthodoxe gemeente in het Moldavische Ulmu betekent voor ouderen en kinderen uit 

sociaal kwetsbare gezinnen. Zeer de moeite van het terugkijken waard! 

Namens de taakgroep, Martine Delver 

 

Deelnemen aan Werkgroep Statushouders? 

Statushouder, contact, betrokken worden. Dat zijn de drie kernbegrippen, wanneer je je 

interesseert voor de mens die naar ons land is gevlucht. Bij de gesprekken met 

statushouders tijdens de maandelijkse inloopmiddagen of als taalmaatje hoor je hun 

unieke geschiedenis. Lees verder…  

Hun ervaringen raken je, daarom wil je ook wat voor hen betekenen. Dat kan. Door mee 

te doen in de Interkerkelijke Werkgroep Statushouders. Er is plek voor een PGO’er. De 

groep komt één keer per maand bijeen om weer een inloop in het Hoefijzergebouw voor 

te bereiden.  

Groen Benschop/Pieter Hellinga 

 

Dank 

Beste gemeenteleden, Hierbij wil ik jullie ten zeerste bedanken voor het medeleven bij 

de ziekte en het overlijden van mijn man, Gerrit Harmsen. Zeker ook omdat, wanneer er 

in Van Wijckerslooth een kerkdienst was, vrijwilligers van de kerk hem kwamen ophalen 

om de dienst bij te wonen. Ook mijn dank voor de warme ontvangst, toen ik vorig jaar in  
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de gemeente kwam wonen. Het doet mij ontzettend goed. Ik wens u allen een 

voorspoedig 2023.  

Groet, Roelie Harmsen  

 

 

 

 

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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