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Nieuwsbrief  
   

Zondag 1 augustus 2021 WWW.PWZZ.NL 

Pastores: 
Sandra Hermanus-Schröder 
T (079) 888 02 34 
M 06 21 52 58 68 
E scbhermanus@gmail.com 
Beschikbaar op: dinsdag en donderdag 

Wil Bettenhaussen-Baak 
T (079) 361 33 65 
M 06 17 16 26 19 
E wil.bettenhaussen@gmail.com 
(waarneming pastoraat) 

Ds. Marjan Zebregs 
 
M 06 28 10 33 71 
E m.zebregs@protestantsekerk.nl 
Beschikbaar op: dinsdag 

 

Hartelijk welkom bij de fysieke en/of online viering van onze wijkgemeente. 
 

 

 

Bij de dienst 
Vandaag komen de lezingen uit de Bijbelboeken 
Deuteronomium en Marcus. 
De eerste lezing gaat over liefhebben vanuit je hart en 
handelen uit liefde. Dat ben je verplicht aan de God, 
die je heeft bevrijd! 
In Marcus lezen we een discussie over traditie. "Dat 
zijn we zo gewend. Dat hebben we altijd zo gedaan".  
Is het daarom "goed" ?  
Jezus is daarover in discussie met farizeeën en 
schriftgeleerden. 
Staan zij/wij open voor een liefdevolle correctie? 
 

J. Sneep-Oorbeek 
 

Kerkdienst online deze zondag – en vacatures 
In de zomerperiode, tot eind augustus, worden de 
vieringen op zondag live gehouden, afwisselend in de 
Pelgrimskerk, de Oase of de Regenboog. De diensten 
worden, als het kan live uitgezonden via ons kanaal op 
YouTube. Later terugkijken kan ook. Als live uitzenden 
niet lukt, wordt een video opname van de dienst 
gemaakt en zo mogelijk zondagmiddag voor 14.00 uur 
op YouTube gezet. Het plan is dat de dienst in de Oase 
op zondag 1 augustus 2021 om 10:00 uur wordt op-
genomen door Toon Haye en ’s middags op YouTube 
gezet. 
Daarnaast wordt het geluid van de dienst live 
uitgezonden via Kerkdienstgemist of Kerkomroep. 
Komende zondag is de dienst voor ieder die dat wil te 
beluisteren via Kerkdienstgemist. Het is niet nodig om 
in te loggen. Later terugluisteren kan natuurlijk ook. Dat 
is ook een alternatief wanneer het geluid bijv. bij de live 
uitzending niet goed is. 
Er wordt hard aan gewerkt om in de komende tijd van 
elke zondagse dienst kwalitatief goed beeld en geluid 
te leveren. Goede apparatuur is besteld. Daarnaast is 
vooral meer menskracht nodig, vacatures dus! Hebt u / 
heb jij interesse in live uitzenden of opnemen van een 
dienst voor YouTube, laat het mij s.v.p. weten. Voor 
een introductie en begeleiding kan worden gezorgd. 
 

Jan Jonker (jkjonker@gmail.com of 06 12 07 38 65) 
 

Toelichting op de collectes 
Collectedoelen zondag 1 augustus 2021 
 

1ste collecte SchuldHulpMaatje Zoetermeer 
 

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens financiële 
problemen. Ook in Zoetermeer. De rekeningen stapelen  

 
zich op, mensen weten niet hoe ze nog moeten 
rondkomen en zien er tegenop om de post open te 
maken. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje 
Zoetermeer helpen om de problemen op te lossen.  
Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde vrijwilliger 
die mensen met financiële problemen helpt om alle 
inkomsten en uitgaven op een rij te zetten. Samen met 
de hulpvrager wordt een overzicht gemaakt van alle 
onbetaalde rekeningen en een plan van aanpak. Het 
doel is dat de hulpvrager overzicht krijgt en leert hoe hij 
of zij de geldzaken op orde houdt en uit de schulden 
blijft. Indien nodig wordt de hulpvrager begeleid naar 
en tijdens de Schuldhulpverlening. De Zoetermeerse 
Protestantse kerken leveren een belangrijke bijdrage 
aan dit noodzakelijke werk. Van harte aanbevolen! 
 

2de collecte Wijkwerk 
 

Welkom in de kerk - graag reserveren 
Fijn om elkaar weer te zien in de kerkdienst, al is het 
nog op anderhalve meter afstand. Iedereen is in 
principe welkom, maar u bent zeker van een plaats als 
u zich heeft opgeven en bijtijds in de kerk bent. Er is 
namelijk per kerkgebouw een aantal bezoekers, dat 
niet mag worden overschreden en namen moeten  nu 
nog worden genoteerd. 
Reserveren voor de live vieringen kunt u doen via de 
link https://pwzz.nl/bijeenkomsten.php door alle 
velden van het reserveringsformulier in te vullen. Uw 
bevestigingsmail  krijg  u  voortaan  van  het  nieuwe    
e-mailadres: reserveringen@pwzz.nl Ook kunt u zich 
telefonisch aanmelden bij Willem van Lonkhuyzen T 06 
20 97 81 86 (tussen 19.00 - 21.00 uur). Bij deze 
aanmelding dient u uw naam, e-mailadres en telefoon-
nummer (bij voorkeur mobiel) op te geven (een en 
ander voor de bevestiging van uw reservering), verder 
willen wij weten met hoeveel personen u komt, hoeveel 
kinderen er meekomen of u gebruik maakt van een 
rolstoel en of u meewerkt aan de dienst. 
 

Willem van Lonkhuyzen 
 

Crècheleiding gezocht! 
Wie vindt het leuk om tijdens kerkdiensten op de 0-3-
jarigen van onze wijkgemeente te passen?  
Door het vertrek van enkele leidsters is er niet voor 
iedere zondag oppas beschikbaar.  
Als u of jij bereid bent om soms of regelmatig op te 
passen op de jongste kinderen, stuur dan een berichtje 
naar Gerda.vooijs@gmail.com 
 

https://www.pwzz.nl/
mailto:scbhermanus@gmail.com
mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
mailto:m.zebregs@protestantsekerk.nl
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1082-De-Oase-Zoetermeer
mailto:jkjonker@gmail.com
https://pwzz.nl/bijeenkomsten.php
mailto:reserveringen@pwzz.nl
mailto:Gerda.vooijs@gmail.com
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Ontmoetingsmiddag bij de Pelgrimskerk 
Omdat het nu in beperkte mate kan, willen we op een 
aantal woensdagmiddagen de gelegenheid bieden om 
elkaar bij een kop koffie of thee weer te ontmoeten. 
Voorlopig is op 4 en 18 augustus en op 1 september 
om 14.30 uur de deur van 't Centrum open. 
Er komt een mogelijkheid om u te laten ophalen en 
terugbrengen. 
Opgave kan bij:  
Douwe Klaucke; M 06 81 11 32 77; T (079) 316 80 00; 
E douwe@klaucke.net  of bij:  
Janny de Zeeuw; M 06 51 41 45 69; 
E jannydezeeuw@hotmail.com  of bij: 
Marijke Vis; T (079) 361 54 64; 
E marijke.m.vis@gmail.com 

 

Oproep: uw thema’s voor Vorming & Toerusting 
Elk jaar wordt in Gaandeweg een programma gepubli-
ceerd voor activiteiten in het kader van Vorming & Toe-
rusting ten behoeve van de leden van onze 
wijkgemeente. Het komende seizoen staat in het teken 
van het thema: "Van U is de toekomst". Dit is ook het 
jaarthema van de PKN en van een recente visienota 
van de PKN (zie: protestantsekerk.nl) 
Voorheen stelde een kleine groep mensen het 
programma samen. Na de pandemie en bij de vorming 
van onze nieuwe wijkgemeente PWZZ gaan wij een 
nieuwe start maken en daarvoor hebben wij u als 
gemeenteleden nodig! Heeft u een idee voor een 
(geloofs-)thema, onderwerp, vraagstuk, spreker en/of 
boek om aan de orde te stellen in het kader van het 
programma voor Vorming & Toerusting? Mail het dan 
aan Henk van Zuilekom, E hwvanzuilekom@hetnet.nl, 
of bel hem: M 06 21 84 59 48. 
Wij achten het belangrijk dat het activiteitenaanbod kan 
bijdragen aan het bevorderen van de onderlinge 
verbinding tussen de leden van de drie oorspronkelijke 
geloofsgemeenschappen tot één hechte geloofs-
gemeenschap. Met uw ideeën zetten wij meerdere 
gespreksgroepen voor de nieuwe wijkgemeente op. 
Zo willen we bijdragen aan de vorming van één 
geloofsgemeenschap. De werkgroep Vorming & 
Toerusting bestaat op dit moment uit Jan Blankespoor, 
Klaas van Doeland, Frits von Meijenfeldt en Henk van 
Zuilekom. Heeft u interesse om met ons mee te doen? 
U bent van harte welkom. Meer informatie kunt u 
verkrijgen via Henk van Zuilekom. 
 

Alleen voor leden 
Heeft u zich via onze website www.pwzz.nl al 
aangemeld voor toegang tot het beveiligde gedeelte? 
Onze website heeft naast nieuwsberichten en 
nieuwsbrieven, ook een gedeelte alleen voor leden. Als 
u het uitklapmenu "over de pwzz" aanklikt ziet u de 
button "alleen voor leden". Via het aanmeld-formulier 
geeft u toestemming, dat uw gegevens opgenomen 
worden en krijgt u toegang tot dit gedeelte. 
Behalve onze ledengegevens willen we hier ook 
kerkenraadsstukken, nieuwsbrieven mèt namen en 
adressen en foto's gaan publiceren conform het privacy 
statement op onze website. 
Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe completer de 
ledenlijst wordt. Geef u op via www.pwzz.nl of gebruik 
deze directe link. Voor meer informatie en verzoek om 
toegang kunt u ook mailen naar webmaster@pwzz.nl 
 

Els Alebregtse 

Nieuwsbrief op papier 
Fijn, om iedere week opnieuw het nieuws, de orde van 
dienst en het wel en wee vanuit de PWZZ te kunnen 
lezen op uw telefoon/tablet of computer. 
Maar kent u mensen, die moeite hebben met die 
digitale apparaten, of voor wie de letters op zo'n 
schermpje te klein zijn? Voor hen is er de mogelijkheid 
om de nieuwsbrief op papier te ontvangen. De 
nieuwsbrief kan dan bij hen thuis bezorgd worden op 
A4 formaat, of desgewenst op A3.  
Namen en bezorgadressen kunt u doorgeven via 
nieuwsbrief@pwzz.nl  
 

Els Alebregtse, voorzitter werkgroep communicatie 
 

Uitreiking waarderingsspeld PGZ 
aan Frank van de Beld 
Voor zijn verdiensten als beheerder heeft Frank van de 
Beld uit handen van Jos Nouwt, voorzitter van de 
Algemene Kerkenraad, op 25 juli 2021 de waarderings-
speld van de Protestantse Gemeente Zoetermeer 
gekregen. 
Door alle corona gerelateerde beperkingen heeft het 
even geduurd voordat we op een waardige manier 
konden stilstaan bij het vertrek, in september 2020, van 
Frank van de Beld als beheerder van 't Centrum en de 
Pelgrimskerk 
15 jaar lang heeft Frank 't Centrum en de Pelgrimskerk 
beheerd voor de verhuur, maar ook voor al die 
onverwachte dingen die daarbij komen. 15 jaar 
beheerder zijn is iets ander dan 15 jaar in functie zijn. 
Het betekende voor Frank dat hij elke dag moest 
indelen rondom de dingen die in 't Centrum en de 
Pelgrimskerk moesten gebeuren. Een weekend of een 
week weg betekende planning en mensen inschakelen: 
De verwarming op tijd aanzetten om een ruimte op tijd 
verwarmd te krijgen, koffieschenkers regelen en zo 
meer. Er is voor de grap wel eens gezegd: "Wanneer je 
Frank wilt spreken kun je beter naar 't Centrum bellen 
dan naar zijn huis." 
Frank was (en is) heel nauwgezet en deed alles graag 
op zijn manier. Zo is hij als beheerder enorm belangrijk 
geweest voor de voormalige wijkgemeente 
Pelgrimskerk, ook in financieel opzicht. In de jaren dat 
hij 't Centrum beheerde, is er samen met alle 
vrijwilligers, meer dan 250.000 euro aan inkomsten 
gegenereerd.  
Frank heeft weliswaar afscheid genomen als 
beheerder, maar gelukkig blijft hij op andere terreinen 
nog wel actief en is hij als organist nog zichtbaar en 
hoorbaar. 
 

Voor de kinderen en hun (groot)ouders 
Zondag 1 augustus 2021 'Wie gaat over het water' 
Bijbelverhaal: Johannes 6: 16 - 21 
 

De leerlingen van Jezus varen in het donker op het 
meer als het hard begint te waaien. De leerlingen zijn 
bang, maar dan komt Jezus over het water naar hen 
toe. Hij zegt dat ze niet bang hoeven te zijn. 
 

Op het werkblad staat een kleurplaat naar het schilderij 
van Rembrandt 'Christus in de storm op het meer van 
Galilea'. Wat zie je precies? Welke gevoelens of 
gedachten, fantasieën roept het schilderij of het 
kleurgebruik op, welke associaties krijg je bij het 
kijken? Wat vind je van het werk? 

mailto:douwe@klaucke.net
mailto:jannydezeeuw@hotmail.com
mailto:marijke.m.vis@gmail.com
http://www.protestantsekerk.nl/
mailto:hwvanzuilekom@hetnet.nl
http://www.pwzz.nl/
http://www.pwzz.nl/
mailto:webmaster@pwzz.nl
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
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Wilde Rembrandt ons iets zeggen met het schilderij? Is 
dit hetzelfde of anders dan wat jij dacht of voelde toen 
je het Bijbelverhaal hoorde? Je mag de plaat inkleuren. 
 

Vakantie 
Tussen 19 juli en 8 augustus hebben Anja en ik 
vakantie. In geval van dringende pastorale situaties 
kunt u en kun je een beroep doen op ds. Marjan 
Zebregs (ambulant predikant) en Wil Bettenhaussen 
(waarnemend pastoraat) voor onze PW Zoetermeer-
Zuid. Een zonnige groet & zegen gewenst, 
 

Sandra Hermanus-Schröder, pastor 
 

Orde van dienst 1 augustus 2021 
Locatie : De Oase 
Voorganger : Mw. J. Sneep-Oorbeek; Woerden 
Organist :  Arend van der Toorn 
Ouderling :  Beppie van der Plas 
Diaken :  Elma van den Broek 
Lector :  Elsbeth van Beem 
Beamer : Eveline van Velzen 
Opname 
Live Stream : Toon Haije 
Koster : Marius Cusell 
 

Collectes 1 augustus 2021 
1ste collecte: Schuldhulpmaatje Zoetermeer 
2de collecte: Wijkwerk 
1ste en 2de collecte: NL66 RABO 0373 7129 01,  
t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. het doel van de collecte 
 
 
VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 

Welkom door ouderling van dienst 
 

U mag gaan staan  

 

Aanvangslied: 'Nu wordt het licht, de dag breekt aan' 
 Lied 208 vers 1 en 2 (NLB) 
 Gezongen door de gemeente 
 

Stilte  
 

Drempelgebed  
 

Bemoediging en groet 
 

Vervolg aanvangslied: 'opdat ons hart gehoorzaam zij'  
 Lied 208 vers 3 en 4 (NLB) 
 Gezongen door de zanggroep 
 

U mag gaan zitten 
 

Kyriëgebed 
 

Glorialied:  'Waarlijk, dit is rechtvaardig' 
 Psalm 92 vers 1, 2 en 3 (NLB) 
 Gezongen door de zanggroep 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed om de heilige Geest 
 

1ste Schriftlezing: Deuteronomium 10: 12 - 22 
 

Zingen: 'Wie zult Gij noden in uw tent' 
 Psalm 15 vers 1 en 2 
 Gezongen door de zanggroep 
 

2de Schriftlezing: Marcus 7: 1 - 23 
 

Zingen: 'Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht' 
 Lied 834 vers 1, 2 en 3 
 Gezongen door de zanggroep 
 

Verkondiging 
 

Kort meditatief orgelspel 
 

U mag gaan staan  

 

Geloof belijdend Lied: 'Wij geloven één voor één' 
 Lied 344 vers 1, 2 en 3 (NLB) 
 Gezongen door de gemeente 
 

U mag gaan zitten 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Inzameling van de gaven 
 

Gebeden 
Dankgebed - voorbeden - stil gebed - (door allen uitgesproken) 
Onze Vader … 
Acclamatie tussen de gebeden: 'Doe lichten over ons' 
 Lied 368c (NLB) 
 Gezongen door zanggroep 

 
U mag gaan staan 
 
Slotlied: 'Vervuld van uw zegen'  
 Lied 425 (NLB) 

 
Zegenbede 
afgesloten met het gezongen Amen 
 
 

Rondom De Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar zr. 
J. Westerhof-Goedvolk 
Joke mocht 15 juli haar verjaardag vieren. 
Wij wensen haar nog vele goede en gezegende jaren 
toe met allen die haar lief zijn. 
 

CvdT 
 

Jarigen 70+ 1 - 7 augustus 
Mevr. A. v.d. Helm-Hoekstra is op 5 augustus jarig. 
 
Mevr. P.C. Huisman-Nijenhuis is op 6 augustus jarig. 
 
 

Allen van harte gefeliciteerd!! 
 

Dienst zondag 1 augustus 
Zondag 1 augustus is de dienst in De Oase, u kunt zich 
hier opgeven: 
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=255 lukt u dat niet, 
dan kan ik dat voor u doen. 

https://pwzz.nl/reserveren.php?id=255
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Wilt u graag naar de dienst, maar heeft u geen 
gelegenheid om zelf te gaan. Dan kunt u mij bellen 
voor een vervoer mogelijkheid. 
 
Douwe Klaucke; M 06 81 11 32 77; T (079) 316 80 00; 
E douwe@klaucke.net 
 

Rondom De Oase 

 

Bloemengroet 
Namens de Oase geloofsgemeenschap gaan de 
bloemen met een hartelijke groet naar mevr. Adri 
Bazuin,                                  mede als dank voor haar 
werkzaamheden. 
 

Verjaardagen 80+ 
Dhr. M.A. Lagas wordt op 4 augustus 86 jaar. 
  
Mevr. H.F. Mook-van der Laan wordt op 4 augustus 82 
jaar. 
Dhr. T. Slagter wordt op 7 augustus 80 jaar. 
 
 
Allen van harte gefeliciteerd!! 
 

Rondom De Regenboog 
 

Bedankt 
Wat een verrassing was het de bloemen uit de kerk te 
mogen ontvangen met een bemoedigende kaart. 
Prachtige zonnebloemen zitten er bij. Ik kijk er steeds 
naar. Hoop jullie over een poosje weer in de kerk te 
mogen begroeten. 
 

Hartelijke groeten Lia Ketel 
 

Verjaardagen 80+ 

Mevr. P. de Jong wordt op 1 augustus 93 jaar. 
 
Mevr. M. Pathuis-Groen wordt op 4 augustus 83 jaar. 
 
 
Allen van harte gefeliciteerd!! 
 

Huwelijksjublea 
Op 6 augustus 2021 vieren Jan en Tineke Blankespoor- 
Traas hun 50-jarig huwelijksjubileum. 
 
Op 14 augustus vieren Gerard en Thea Weerdenburg-
Verschoor hun 50-jarig huwelijksjubileum. 
  
 
Allen van harte gefeliciteerd!! 
 

Inloophuis  
U bent vrijdag van harte welkom in het Inloophuis in de 
Regenboog.  
Tussen 10.00 en 12.00 uur staat de koffie klaar en kunt 
u een praatje maken met andere gasten of vrijwilligers. 
Tegen 12 uur is er soep en broodje.   
 
 
 
 
 

 

 

Redactie nieuwsbrief PWZZ 
 

Algemene kopij en kopij vanuit de Pelgrimskerk, 
De Oase en De Regenboog kunt u sturen naar: 
nieuwsbrief@pwzz.nl 
 

Voor de Nieuwsbrief van zondag 8 augustus graag de 
kopij inleveren uiterlijk woensdag 4 augustus voor 
18.00 uur 
 

mailto:douwe@klaucke.net
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl

