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OP WEG NAAR ZONDAG  

 

Informatie vieringen 

Groene of Willibrordkerk 

Zondag 19 maart, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de vierde zondag in de 

veertigdagentijd, ‘Laetare’; viering Maaltijd van de Heer. 

 

Op weg naar zondag 

´Verander je mee?’ Dat is het centrale thema, deze veertigdagentijd op weg naar Pasen. 

Deze zondag zijn we halverwege en vieren we ‘klein Pasen’. De liturgische kleur deze 

zondag is roze: het wit van Pasen kleurt al door het paars heen. Deze zondag zal het 

gaan over zien en niet-zien, over licht en duisternis. Het thema is ‘Open je ogen’. 

Johannes vertelt in een beeldverhaal over iemand die blind geboren is en weer gaat zien. 

Hij contrasteert dit met de religieuze leiders die blind zijn. Zo zal het gaan over zien en 

niet willen zien, over wegkijken, je ergens op blindstaren en openstaan voor nieuw 

perspectief. We vieren met elkaar de Maaltijd van de Heer. Zo gaan we vierend op weg 

naar Pasen.  

 

Meeleven 

Guusje Tijl kreeg een verdrietig bericht. Zij is ongeneeslijk ziek. Ze kan het aanvaarden 

en voelt zich omringd door haar zoons en schoondochters en gedragen door God. Guusje 

is trouw en blijmoedig in ons midden, een vast gezicht op zondag, bij de koffieochtend en 

bij de Bijbelkring. We wensen je steun en liefde toe van God en mensen. We denken 

hierbij ook aan haar vriendinnenkring. Een kaartje kan naar Salvialaan 58, 2343 XD 

Oegstgeest.  

Mooi om te zien hoe op allerlei plekken mensen in beweging zijn om de weken voor 

Pasen in te vullen met een paasviering, een paasattentie en zangrepetities. Fijn. 

 

Bloemengroet  

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

bemoediging naar mw. G. Tijl-van Delft, en met eveneens een hartelijke groet en 

bemoediging naar mw. K.I. Fellner-Kromhout. 

 

Collecten zondag 19 maart 

Veertigdagentijd 2023: Uit liefde voor jou 

Lees verder… De diaconale collecte is bestemd voor: Missionair werk; ontdekken in de 

kliederkerk. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerkzijn, waarin jong en oud op een 

creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Het is een mooie manier 

om samen met kinderen en volwassenen te ontdekken, vieren en eten. 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. Kliederkerk. 

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 

 

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)  

 

Kaarten te koop 

De komende twee 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 

Vorige week was hartverwarmend; zoveel mensen met houdbaar voedsel. Er werden niet 

minder dan vier grote dozen bijeen gebracht. Heel veel dank! Onze bijdragen zijn echt 

belangrijk voor veel medemensen die op de voedselbank zijn aangewezen om rond te 

komen. Deze actie houden we graag vol gedurende de veertigdagentijd. 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 (blijven) meedoen. 

Taakgroep Diaconaat&Zending, Nereida Lugo-Flores en Pieter Hellinga 

 

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 maart, 19.30 uur: vierde avondgebed. 

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

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

in Willibrords Erf). 

Zondag 2 april: ds. Rian Veldman Palmzondag, de zesde zondag in de veertigdagentijd. 

Woensdag 5 april, 19.30 uur: zesde avondgebed. 

 

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 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 

 

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 

dienst, zo tussen 11.30 en 12.30 uur. Je ontmoet leden van de gemeente en er is 

ruimte voor vragen, opmerkingen en ontmoeting. Ook mensen voor wie de kerkdienst 

een drempel is en die misschien overwegen weer eens te gaan, zijn van harte welkom bij 

dit koffiemoment in kleine kring!  

 

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 

 

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 
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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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