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Nieuwsbrief 
van de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 

Pelgrimskerk / De Oase / De Regenboog 
 

Zondag 20 juni 2021 
 

           https://www.pgzoetermeer.nl/pwzz / 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. 
 

 

 

 (https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ) 

 

Internetadres van de website gaat veranderen 
Vanaf aanstaande zondag 20 juni kunt u de website van 
de PWZZ bereiken via www.pwzz.nl. Reserveren voor 
de live vieringen doet u ook via deze website door alle 
velden in te vullen van het opgaveformulier, eenvoudig 
te vinden via de homepagina. Tot zondag kunt u op de 
oude site terecht. 
U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Willem van 

Lonkhuyzen M 06 20 97 81 86 (tussen 19.00 en 21.00 uur). 
Bij deze aanmelding dient u op te geven uw voornaam, 
achternaam, telefoonnumer (bij voorkeur mobiel), met 
hoeveel personen u komt en of u gebruik maakt van een  
rolstoel.  
De dienst kunt u meeluisteren via www.kerkdienst 
gemist.nl of na 14.00 uur via ons youtube kanaal, zie 
verderop in deze nieuwsbrief. 
 

Bij de dienst 
Lieve geloofsgenoten, de komende maanden worden 
maanden van bezinning, herbronnen, op reis gaan en 
elkaar vasthouden, want "we gaan iets nieuws 
beginnen", zoals we in het Beleidsplan 2021-2022 
kunnen lezen. Wij zijn echter niet de enige die iets 
nieuws gaan beginnen. Er zijn velen – dichtbij en ver 
weg, in het verleden en het heden – die op kruispunten 
van het leven hebben gestaan en keuzes hebben 
gemaakt, hebben moeten maken. En deze keer denk ik 
niet zozeer aan ons als kerk en naar de interne 
bewegingen, maar denk ik aan de samenleving, de 
wereld en alles wat er om ons heen gebeurt.  
Vandaag - op 20 juni op Wereldvluchtelingendag - geeft 
de ZWO/diaconie de aftrap voor een jaar van compassie 
voor medemensen die gedwongen werden - door allerlei 
omstandigheden, al dan niet met hun huisdieren en hun 
vee - om iets nieuws te beginnen. Liederen uit ons eigen 
liedboek, liederen van Sjon Donkers en van Schrijvers 

voor Gerechtigheid omlijsten woorden van God en mensen. 
In een getuigenis ontdekken we hoezeer je bijdrage aan 
vrede dichtbij begint: in jouw eigen hart. Gebeden van 
kinderen, aangereikt door Kerk in Actie, geven stem aan 
een diep verlangen om echt mens te zijn: gezien door 
medemensen, geliefd door God. Met een tas vol cakejes  
(uitgedeeld in de Oase) kunt u na de dienst - bij u thuis 
of elders - samen doorpraten. 

 
Moge God ons allen - overal ter wereld - rijkelijk zegenen, 
 

Sandra Hermanus-Schröder  
 

Orde van dienst van zondag 20 juni 
De orde van dienst vindt u deze week als aparte bijlage 
bij de Nieuwsbrief. 
 

Beroep 
De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente 

Zoetermeer heeft Sandra Hermanus-Schröder be-
roepen tot predikant met bijzondere opdracht als 
predikant-geestelijk verzorger in de Floriadehof van 
stichting Cardia te Zoetermeer. Sandra heeft het beroep 
aangenomen.  
Zeker voor onze pastor Sandra, tijdelijk werkzaam voor 
de gemeenschappen rond de Pelgrimskerk en de 
Regenboog een vreugdevol moment. Al in augustus 
2013 sloot zij haar masterstudie Godgeleerdheid / 
Geestelijke Verzorging af aan de Protestantse 
Theologische Universiteit (locatie Groningen). Nu heeft 
ze een betrekking die volledig aansluit bij haar studie en 
ze brengt de ruime en brede ervaring mee die zij in 
Zoetermeer heeft opgedaan. Binnenkort mag ze dus als 
dominee door het leven gaan en daarmee wensen we 
haar van harte geluk. 
 

Beppie van der Plas 
 

Meedenken en doen 
De werkgroep Vieren wil graag samen met betrokkenen 
en belangstellenden nadenken over de invulling van de 
vieringen vanaf 1 september a.s. tot einde 2021. Wat 
zijn de bijzondere diensten, wanneer hebben we de 
muzikale bijdrage van een koor, cantorij, zanger(es) of 
band. Hebben we ideeën om thema’s in te vullen? Denk 
ook aan betrokkenheid diaconie & ZWO, kinderneven-
dienst, liturgisch bloemschikken enz. Wil je meedenken? 
Meld je dan aan bij Gerda Vooijs, e-mail: gerdavooijs 
@gmail.com. Je bent van harte welkom op zaterdag-
ochtend 26 juni van 10.00-11.30 uur in De Oase. 

 

 

https://www.pgzoetermeer.nl/pwzz
http://www.pwzz.nl/
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mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
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Collectes 20 juni 2021 
1ste collecte: Opvang voor gestrande vluchtelingen  
  in Griekenland 
2de  collecte: Wijkwerk 
 
Op Wereldvluchtelingendag is de 1ste collecte 
bestemd voor: 
Griekenland - Opvang voor gestrande vluchtelingen 
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele 
wereld op de vlucht, op zoek naar veiligheid en een 
betere toekomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran 
komen via Turkije terecht in Griekse vluchtelingen-
kampen. Onder hen ook duizenden kinderen. Ze komen 
terecht in onveilige kampen met gammele tenten. Er is 
gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire 
voorzieningen. Het ergste is misschien wel de 
uitzichtloosheid, het jarenlange onzekere wachten. 
Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op 
een beter leven. We helpen hen met voedsel, 
gezondheidszorg en onderwijs, proberen hen op een 
betere plek te krijgen en pleiten er bij de overheid voor 
meer van hen in Nederland op te nemen. Ook investeren 
we in de landen van herkomst in een beter leven voor 
kinderen. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u dit belangrijke 
werk van Kerk in Actie voor opvang van gestrande 
vluchtelingen. Doet u mee?  
 

Jaarproject diaconie 
Deze datum is ook de start van het jaarproject 2021/ 
2022, opvang van gestrande vluchtelingen in 

Griekenland.  
Gedurende het jaar besteden we aandacht aan dit 
onderwerp, o.a. door de Klaverviermaaltijden, een 
maaltijd rondom de Wereldvoedseldag, tijdens de 
40dagentijd, de Avondmaalscollecten. We zamelen geld 
in om het lot van deze vluchtelingen te verbeteren. Dit 
geld gaat naar Kerk in Actie, dat in Griekenland 
samenwerkt met drie partnerorganisaties. 
 

Deel je cake 
Als onze basis om er te zijn voor een ander goed is, zijn 
we ook in staat om er te zijn voor de vreemdeling in ons 
midden. Om de start van het jaarproject te vieren 
houden we een kleine actie Deel je cake. Wij vragen de 
gemeenteleden op zondag 20 juni een kleine cake of 
een aantal cupcakes mee te nemen en af te geven voor 
de kerkdienst. Mensen die dat willen krijgen een tasje 
mee met wat cake(s), om na de kerkdienst uit te delen 
aan elkaar of aan mensen die er vandaag niet zijn en 
wel onze speciale aandacht verdienen, als teken van 
verbondenheid met onze kerk. Dat kunnen eenzame en 
vergeten mensen zijn, maar ook onze buren of 
vrienden/kennissen en de Nieuwe Nederlander in onze 
omgeving. Of we kunnen er zelf lekker van eten met 
onze gezinsleden. 
 

ZWO en diaconie 
 
Voor alle collecten wordt tegenwoordig het IBAN 
nummer van de diaconie Oase. Het onderscheid wordt 
gemaakt in de omschrijving van de doelen. De 
opbrengsten worden vanuit deze ene bankrekening 
verdeeld over de aangegeven doelen. 
1ste en 2de collecte: NL66 RABO 0373 7129 01, t.n.v. 
Diaconie PGZ Oase o.v.v. het doel van de collecte  

 
 

Actie Vakantietas 
Binnenkort hopen we weer een groot aantal kinderen in 
Zoetermeer, die in armoede leven en niet op vakantie 
kunnen, blij te maken met een vakantietas met leuk 
speelgoed. 
Er is al twee keer gecollecteerd en een aantal mensen 
heeft zelf cadeautjes gekocht. 
U kunt op zondag 20 juni voor en na de kerkdienst in de 
Oase nog iets afgeven. Ook als u zelf niet naar de 
kerkdienst gaat kunt u natuurlijk iets inleveren. 
Hieronder vindt u een aantal suggesties. 
 

Voorbeeld van een verlanglijstje kinderen 4 - 14 jaar 
 

Kleurboek,  Waterballonnen 

Vakantie knutselboek Waterpistool 

Kleurpotloden Bouwpakket van vliegtuig 
of auto / lijm 

Geur / Glitter / Viltstiften (3D) puzzel 

Knutselspulletjes/schaar Springtouw 

Pingpongset Nagellak met of zonder 
glitters 

Voetbal Versieringen voor op de 
nagellak 

Frisbee / buitenballen set Kleur- / doe boek 

Vlieger / zelfmaakpakket 
voor vlieger 

Stempels 

Basketbal Tegoedbon bioscoop / 
game-centrum / speeltuin 
/ ballenbak 

Badmintonset Knikkers  

Kwartet  Memoryspel  
 

Diaconie POR 
 

Voor de kinderen en hun (groot)ouders 
Zondag 20 juni 2021 

"Hij weet het”, 
Bijbelverhaal: Johannes 4: 27 - 42 
Jezus blijft twee dagen in een 
Samaritaanse stad, waar veel mensen 
tot geloof komen. Hij vertelt zijn 
leerlingen dat zij Hem kunnen helpen: 
zij mogen een oogst binnenhalen waar 
ze zelf geen moeite voor hebben 
hoeven doen. 

 

Werkblad 1 
De Samaritaanse vrouw is een voorbeeld van iemand 
die zonder meer het evangelie verkondigt. Na wat haar 
overkomen is bij de put, haast ze zich de stad in om te 
vertellen over Jezus. Ze weet niet hoe snel haar voeten 
haar kunnen dragen. 
 

Werkwijze: Kleur de plaat. Knip de cirkel uit met de 
voeten. Plaats de cirkel met een splitpen onder aan de 
jurk van de vrouw. 
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Draai de cirkel rond en je ziet de vrouw heel snel lopen. 
 

Werkblad 2 
Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw: ‘Ik weet wie 
je bent en ik weet wat je doet. Ik weet wat je nodig hebt.’ 
Als Jezus dat tegen jou zou zeggen, wat zou Hij dan 
weten? Denk daar maar over na en schrijf of teken het 
op het werkblad. 
 

Kerkdienst online 
In de zomerperiode, juni t/m augustus, worden vieringen 
op zondag live gehouden, afwisselend in de Pelgrims-
kerk, De Oase of De Regenboog. 
Het geluid van de dienst wordt dan live uitgezonden via 
Kerkdienstgemist of Kerkomroep. Dat is voor iedereen 
toegankelijk, zonder inloggen of registreren. 
De dienst in de Oase op zondag 20 juni om 10.00 uur 
wordt zo enigszins mogelijk direct live uitgezonden via 
ons kanaal op YouTube. Later terugkijken kan ook. 
Het geluid van deze dienst wordt tegelijk live 
uitgezonden via Kerkdienstgemist. Later terugluisteren 
kan natuurlijk ook. 
 

Jan Jonker 
 

Witte steentjes gelegd in De Oase en De  
Regenboog 
In de afgelopen weken hebben we - voor verschillende 
gemeenteleden die zijn Thuisgeroepen en heengegaan 
- een wit steentje gelegd, en wel in aanwezigheid van 
hun naaste familieleden en vrienden. Elke ceremonie 
heb ik ervaren als een prachtig en persoonlijk liturgisch 
moment waarin we ruim de tijd hebben genomen om 
herinneringen te delen. We hebben muziek  geluisterd 
die ook geklonken heeft tijdens de dankdienst voor hun 
leven. En we hebben woorden uit de Schrift mogen 
lezen en samen gebeden. Zo is er een wit steentje 
gelegd voor een gemeentelid uit De Oase: Iefke 
Hulzenboom-van der Schans, en gemeenteleden uit 
De Regenboog: Henny Schuite-Gelderblom, Janny 
Smits-Burger, Corrie Koning-van der Vange en Cees 
Snip. Moge God Zich over hen ontfermen en allen, die 
een geliefde missen, omringen met Zijn nabijheid! 
 
 

Vacante kerkblad - loperswijk vanaf 30 juni 
2021 
 
Het betreft postcodes 2722 AA t/m 2722 AZ en heeft 
ongeveer 25 te bezorgen adressen. 
 
Meer info en/of aanmelding kan via 
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl of 
T (079) 316 82 56 of M 06 12 36 50 54 (Gerda) 
 

 
 

Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk 
 

Meeleven 
Verheugd zijn we dat mevrouw (Lies) Kooij weer terug 
is uit de Vivaldi op het Van Zwietenpad. U heeft mevrouw 
Kooij erg blij gemaakt met de vele tekenen van 
medeleven. Mevrouw Kooij wil u daarom allen heel 
hartelijk danken voor de vele kleurrijke en bemoe-
digende kaarten (ca. 50) die zij heeft mogen ontvangen, 

 

en ook voor uw gebeden tijdens de periode van herstel 
en revalidatie. Als het weer even kan, zal mevrouw Kooij 
weer present zijn op zondagochtend voor het mee-
beleven van de eredienst. 
 
Afgelopen week heeft mevrouw (Corrie) van der Tas een 
heupoperatie ondergaan en vanaf deze week 
revalideert mevrouw van der Tas in Vivaldi 
(Kampferfoeliehof). Samen met haar man, de heer 
(Jaap) van der Tas, zijn we dankbaar dat de operatie 
goed verlopen is en dat mevrouw nu mag aansterken. 
Uw gebeden en bemoedigende kaarten zijn van harte 
welkom: WelThuis Vivaldi, mevr. C.A. van der Tas-
Gelderblom, Brechtzijde 45, 2725 NR Zoetermeer 
 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeenschap als een hartelijke groet naar Dhr. J.J. Buis  
 
We wensen Jaap een goede zomer toe. 
 

Bedankt 
Lieve mensen, een beetje laat, maar door omstandig-
heden kon ik niet eerder reageren. Via Sietse Top kreeg 
ik een mooie plant en van veel gemeenteleden een 
leuke kaart. Iedereen bedankt en tot ziens. 
 

 Zuster Thilly de Roo 
 

Jarigen 70+ 20-26 juni 2021 
22 juni Dhr. A. Boelee, Brechtzijde 45, 2725 NR, afd. 

Rozenhof, k. 221 
24 juni Mevr. W. de Jong-Slump 
 
 

 

Geloofsgemeenschap De Oase 

 

Meeleven 
Afgelopen dinsdag is de heer (Marius) Cusell heel naar 
met de fiets gevallen. Het is een wonder hoezeer hij 
gespaard is gebleven. Na enkele onderzoeken in het 
ziekenhuis en verschillende hechtingen mocht hij weer 
naar huis. Marius heeft echter veel kneuzingen 
(pijnstilling) en absolute rust is noodzakelijk. Marius is 
dus even uit de roulatie. We bidden Marius Gods kracht 
en genezing toe, en samen met Grietje, zijn vrouw, Zijn 
liefdevolle nabijheid. Bemoedigende kaartjes (geen 
belletjes of bezoekjes!) zijn van harte welkom 
 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Oase 
geloofsgemeenschap met een hartelijke groet en 
felicitatie naar het echtpaar De Ruiter-Korving 
7 juni vierden zij hun 50-jarige huwelijksdag. 
 

Verjaardagen 80+ 
22 juni Dhr. E.A. van den Bol wordt 91 jaar 
 
22 juni Mevr. J.L. van den Bol-van Beek wordt 85 jaar 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1082-De-Oase-Zoetermeer
mailto:kerkbureau@pgzoetermeer.nl
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Geloofsgemeenschap De Regenboog 

 

Meeleven 
Het is sinds enige tijd dat de heer (Joop) Bosker in 
Vivaldi woont (Dahliahof 1f). Joop vindt het heerlijk om 
samen goede muziek te luisteren. Om de drie weken 
bezoek ik Joop en genieten we van prachtige ballades 
van bijvoorbeeld Lara Fabian, Sarah Brightman of we 
luisteren naar instrumentale muziek het Syrène 
Saxofoonkwartet. Deze muzikale bezoekjes ervaar ik 
als erg gezellig en inspirerend, juist omdat Joop zo 
ontzettend veel moois te vertellen heeft over verrassend 
prachtige muziek. Vind je of vindt u het leuk om Joop 
ook te bezoeken of om eens met me mee te gaan? Ik 
hoor het graag van jou en u: een belletje of appje is 
voldoende (M 06 21 52 58 68) en dan maken we er 
samen een feestje van! 
 

Verjaardagen 80+ 
 
21 juni  Mevr. M.W. van Houten-van Sluis wordt 86 jaar 
 
22 juni  Dhr. Frits Brouwers wordt 81 jaar 
 
22 juni  Mevr. Miep Philips wordt 93 jaar 
 
22 juni  Mevr. A.C. de Bruin-Lelyveld wordt 80 jaar 
 
25 juni  Mevr. G. Keijzer-Taal wordt 80 jaar 
 
 
 
 

Inloophuis 
Op vrijdagmorgen kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur 
binnenkomen lopen in het Inloophuis in De Regenboog. 
De koffie en thee staat klaar en mensen om u heen om 
mee te praten. Om 11.30 uur kunt u heerlijke soep eten. 
We bouwen de kerkzaal om tot inloophuis dus we 
hebben alle ruimte. Komt u uit ander wijken weet u dan 
ook van harte welkom dit om eens te proberen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Redactie POR Nieuwsbrief 
 
Kopij vanuit de geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk 
kunt u sturen naar: 
pelgrimsgroet@pelgrimskerkzoetermeer.nl 
 
Kopij vanuit de geloofsgemeenschap De Oase kunt u 
sturen naar: weekberichtoase@gmail.com 
 
Kopij vanuit de geloofsgemeenschap De Regenboog 
kunt u sturen naar: onderweg@pwgderegenboog.nl 
 
of kopij voor het gezamenlijke POR deel naar: 
nieuwsbriefpor@gmail.com 
 
Voor de Nieuwsbrief van zondag 27 juni graag de kopij 
inleveren uiterlijk woensdag 23 juni voor 18.00 uur 
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