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Nieuwsbrief   
   

Zondag 8 januari 2023 WWW.PWZZ.NL 

 

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

   

 

 

Bij de dienst 
 

Op deze eerste zondag na 1 januari 
viert de kerk traditioneel het feest 
van Epifanie ofwel de Openbaring 
van de Heer. 
Vanouds werd dit feest altijd gevierd 
op een vaste datum, namelijk 6 
januari. Het feest staat ook bekend 
als Driekoningen. 
De wijzen uit het oosten waren de 
eersten buiten Israël die Jezus 
zochten, En Hem vonden! Hoe is dat 
met ons? Zijn wij op zoek naar onze 
Heer en kunnen wij nog wat van 
Hem ervaren in onze werkelijkheid. 
De kleur van deze zondag is nog 1 
keer wit. Wit als teken van Gods 
aanwezigheid in ons bestaan?! 
Weet u welkom bij deze dienst! 
Petra Vossegat-de Bruin 
 

Volgende week zondag  
 

oecumenische viering in 
De Regenboog 
 

Op zondag 15 januari begint de 
week van gebed voor eenheid van 
christenen. In de Regenboog is er 
dan een oecumenische viering, 
voorbereid met een aantal mensen 
uit de parochie en van 'wij van zuid.' 
Thema is: 'Doe goed, zoek recht' 
Vanuit Jesaja 1: 17. Inspiratie voor 
deze viering wordt ons aangereikt 
door christenen uit Minnesota. 
Voorgangers zijn Matthé Vermeulen 
en ds. Els van der Wolf. Van 16 t/m 
20 januari is er iedere dag van 19.30 
- 20.00 uur een gebedsmoment in 
één van de Zoetermeerse kerken.  
 

Collecten 
 

Voor zondag 8 januari zijn de 
collectedoelen: 
1ste collecte: Plaatselijke diaconie 
2de collecte: Kerk/wijkwerk 
 

Creagroep Violet 
 

Afgelopen jaar hebben we totaal 
€ 1300,00 gedoneerd aan Stichting 
Leergeld, Oosterfaantje, Hospice 
Zoetermeer en de KNRM.  
Dit alles is mogelijk gemaakt dankzij 
onze deelnemers, mensen die 
allerlei materialen kwamen brengen 
en de kopers van onze artikelen.  
 
 

 

Heel hartelijk bedankt allemaal voor 
zoveel inzet en enthousiasme!! 
Wij starten op maandag 9 januari en 
volgen het patroon van de 2de en 4de  
maandag van de maand van 10.00-
12.00 uur. 
Van harte welkom in De Regenboog!  
Info: Irene, M 06 - 30 48 55 82. 

 
Koffiemiddag  
 

Op woensdagmiddag organiseren wij 
om de week een koffie-/thee-middag 
in het Centrum. Daar gaan we in 
2023 mee door.  
De eerstvolgende bijeenkomst is op 
woensdag 11 januari en de daarop 
volgende 25 januari. Iedereen van 
harte welkom, aanvang 14.30 uur, 
einde rond 16.00 uur.  
U kunt worden opgehaald, neem 
daarvoor contact op met:  
Janny de Zeeuw, M 06 - 51 41 45 69 
Marga Schipper, M 06 - 47 59 42 69 
Marijke Vis, M 06 - 22 48 74 66 of  
T 079 - 361 54 64.  
Wij verheugen ons erop u weer te 
zien en te spreken. 

 
Inloophuis 
 

Vrijdag 13 januari bent u vanaf 10.00 
uur weer van harte welkom op het 
Inloophuis voor een kopje koffie en 
een praatje. In de kapelruimte kunt u 
luisteren naar meditatieve muziek, 
een lichtje aansteken en dank- of 
voorbede opschrijven die gebruikt 
worden in de middagpauzedienst.   
Om half twaalf is er een korte viering  
De voorganger is Matthé Vermeulen 
en de muziek wordt verzorgd door 
Aad Baak. 

 
Lunch Plus 
 

Lunch Plus is een nieuwe activiteit 
voor ouders en jonge kinderen.  
Op zondag 15 januari is er in De 
Regenboog van 12.00 - 13.30 uur 
een geheel verzorgde zondagse 
lunch voor ouders met kinderen. 
Verzorgd door anderen dan de 
ouders zelf. Het is belangrijk om 
elkaar als (jonge) ouders te ont-
moeten en elkaar te inspireren om 
de weg van het geloof te blijven 
gaan, ook samen met je kinderen. 
 

Pastores: 
Ds. Jan van der Wolf 
T 079 - 889 74 32 
M 06 - 38 63 62 93 
E jtvanderwolf@gmail.com    
Beschikbaar: ma. t/m vr.  
 
Ds. Els van der Wolf-Kox 
T 079 - 889 74 32  
M 06 - 38 63 62 92 
E evanderwolfkox@gmail.com   
Beschikbaar: ma., di., do. en vr. 
 
Collectes kunt u overmaken op: 
NL66 RABO 0373 7129 01 
t.n.v. Diaconie PGZ-Zuid  
o.v.v. het collectedoel 
 
Redactie Nieuwsbrief PWZZ  
Kopij voor de Nieuwsbrief  
kunt u aanleveren via de link: 
pwzz.nl/nieuwsbrief 
Voor de Nieuwsbrief van zondag 
15 januari 2023 kopij uiterlijk 
woensdag 11 januari voor  
18.00 uur insturen.  
Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet 
digitaal, stuur dan een bericht naar 
nieuwsbrief@pwzz.nl 
 
Live of later de dienst meebeleven 
doe je via het YouTube kanaal of 
via de Kerkomroep 
 
Rijden naar de Regenboog  
Mensen die zondag naar de 
Regenboog willen gaan maar daar 
zelfstandig niet kunnen komen, 
kunnen worden opgehaald.  
Wilt u dit? 
Bel dan even met Niesje van Dam,  
M 06 - 17 73 46 53 of met Peter van 
den Broek, T 079 - 321 43 91  
en het wordt geregeld. 
 
 
 
 

 

https://www.pwzz.nl/
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:evanderwolfkox@gmail.com
https://pwzz.nl/nieuwsbrief
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
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Uiteraard wordt er samen gegeten, 
maar ook is er een inhoudelijk 
programma. Voor de kinderen wordt 
er apart iets georganiseerd, zodat de 
ouders even 'de handen vrij hebben' 
voor een goed gesprek.  
Ds. Els en Jan van der Wolf zorgen 
voor de begeleiding.  
Je kunt je bij ds. Jan aanmelden:  
E jtvanderwolf@gmail.com of  
M 06 - 38 63 62 93 (ook Whatsapp) 
 

Opgave uiterlijk voor 11 januari, 
graag ook met eventuele 
dieetwensen 
 

Christelijke meditatie 
 

Op maandag 16 januari is er weer 
christelijke meditatie. 's-ochtends in 
De Oase, van 9.30 - 10.30 uur. 
En 's-avonds in De Regenboog van 
19.30 - 20.30 uur. 
Info en leiding: ds. Els van der Wolf. 
 

Cursus: 
Woorden geven aan je geloof 

 

Woorden geven aan je geloof 18 
en 25 januari overdag 
 

De verlegenheid om woorden te 
geven aan je geloof is groot. Weet je 
hardloopmaatje dat je gelooft? Praat 
je er wel eens over met je kinderen? 
Maar er is niet alleen verlegenheid. 
Er is bij veel mensen ook een diep 
verlangen om het er wel over te 
hebben. Hoe vertel je wat je ten 
diepste beweegt zonder dat de ander 
er jeuk van krijgt? Deze cursus van 
twee bijeenkomsten wordt nu ook 
overdag gehouden: op woensdag-
middag 18 en 25 januari in De 
Regenboog en duurt van 14.30-16.30 
uur; inloop vanaf 14.15 uur. 
Opgave en info: Ds. Jan van der Wolf  
E jtvanderwolf@gmail.com of  
M 06 - 38 63 62 93 (ook Whatsapp) 
 

Een ontmoetingsmiddag voor 
 

contactpersonen, bezoekers, 
ouderlingen en ieder die contacten 
onderhoudt namens de kerk. 
 

Beste mensen,  
Aandacht hebben voor elkaar vinden 
wij belangrijk in onze grote wijk-
gemeente. Wij zijn blij met de inzet 
van heel veel mensen - ook van jou - 

voor dat omzien naar elkaar. Of je nu 
bezoeker bent, ouderling of contact-
persoon of op de een of andere 
manier meewerkt aan een activiteit, 
allemaal kunnen wij een ander laten 
merken: 'jij hoort erbij'!'  
En dat doet goed.       
 

Wij (de leden van de werkgroep 
pastoraat) nodigen je van harte uit 
voor een ontmoetingsmiddag met 
iedereen die meewerkt aan dat 
omzien naar elkaar. Wij hopen op 
een gezellige middag die je inspireert 
bij de contacten die je namens de 
kerk onderhoudt. Er is volop koffie en 
thee en ruimte om bij te praten. 
Ds. Els van der Wolf opent de 
bijeenkomst en vertelt iets. Beide 
predikanten zijn aanwezig, zodat je 
iets kunt vragen of overleggen met 
ze. Wij gaan ook in gesprek met 
elkaar in kleine groepen met vragen 
waar iedereen over mee kan praten. 
Zo brengen wij elkaar op ideeën.   
Deze ontmoeting is op donderdag-
middag 19 januari van 14.00 - 16.00 
uur in De Regenboog.  
Graag via de e-mail aanmelden: 
E fhj.mj@brouwersonline.nl 
of telefonisch M 06 - 23 77 96 25 
Als er vervoersproblemen zijn kan dit 
gemeld worden. 
 

Wij van Zuid  

 

Bloemengroet 
 

De bloemen gaan als groet en be- 
moediging naar mw. Sina Zwarteveld. 
 
We wensen haar sterkte nu zij zonder 
haar echtgenoot haar leven vorm 
moet geven. Het tweede boeket gaat 
naar mw. Maja Aardse wonend op de 
Albrandswaard die voor Revalidatie in 
WelThuis Vivaldi (Brechtzijde 45, 2725 
NR) verblijft op afd. Kamperfoeliehof.   
We wensen haar van harte een goed 
herstel toe. 
 

Meeleven 
 

Mw. Truus Keijzer 
                 is kort in het ziekenhuis 
opgenomen geweest. Het is niet 
helemaal duidelijk wat er aan de hand 
was, maar wel dat zij moet herstellen. 
Bij dhr. de Bruin  
       moest een nier worden weg-
genomen. Het is nu afwachten op de 
uitslag van onderzoek. 
Maria en Christijn Pronk 
                      hebben laten weten dat 
zij vader en moeder geworden zijn 
van Gabriël Martinus Roberto Aslan 
Pronk. Gabriël zag op 15 december 
2022 het levenslicht. 

We feliciteren hen van harte en 
wensen hen samen Gods zegen toe. 
Mw. Tiny Havenaar 
                heeft een paar weken 
geleden haar pols gebroken. 
Gelukkig gaat het de goede kant op. 
Zij is dankbaar voor het meeleven 
vanuit de gemeente. 
Mw. Magda van der Laan-Hoogenboom 
                                           verblijft 
momenteel in het Zorgpension 
Zoetermeer (Brechtzijde 20, 2725 
NS, kamer 9). Door een infectie in 
haar schouder heeft ze voor het 
dagelijks leven extra zorg nodig. 
Er zijn onderzoeken gaande hoe zij 
geholpen kan worden. We wensen 
haar van harte herstel toe en hopen 
dat ze te zijner tijd weer naar haar 
eigen huis kan komen. 
 

Verjaardagen 
 

Dhr. J. Koster wordt op 8 januari 83 
jaar.  
Mevr. N. Meijer wordt 9 januari 86 
jaar. 
Dhr. H. Kawczynski wordt op 10 
januari 83 jaar. 
 
Dhr. G.K.H. Stauttener wordt op 10 
januari 84 jaar. 
 
Dhr. M. de Best wordt op 11 januari 
86. 
Mevr. M.M. Land-Mulder wordt op 11 
januari 82 jaar. 
(WelThuis Vivaldi, Brechtzijde 45, 
2725 NR, afd. Rozenhof 2G) 
Dhr. J.J. Raaphorst wordt op 14 
januari 89 jaar. 
 
 
Allen van harte gefeliciteerd!! 
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Orde van dienst  
zondag 8 januari 2023 
aanvang 10.00 uur 
 
Liturgische kleur: Wit 
Voorganger: 
Mw. Petra Vossegat-de Bruin 
Ouderling: Astrid Maas-van den Berg 
Diaken: Hilde Maassen 
Organist: Gerard Baak 
Lector: Marion Veenis 
Kindernevendienst: 
Jeroen van Smeden 
Kinderoppas: Marije Verheijke 
Koster: Wim van der Ende 
Beamer: Eveline van Velzen 
Live Stream: Arie van den Berg 
Koffieschenkers: Greet de Jongh, 
Tanja Elings en Eveline van Velzen 
_____________________________ 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst van 
voorganger en ambtsdragers 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
U mag gaan staan 
 
♪ 'Geef, Heer, de koning uwe rechten' 
 Psalm 72 couplet 1 en 2 (NLB) 
 
Stilte 
 
Drempelgebed 
 
Bemoediging en groet 
 

(v.) Onze hulp is in de Naam 
 van de Heer 
(a.) die hemel en aarde gemaakt 

heeft 
(v.) die trouw blijft tot in eeuwigheid 
(a.) en nooit loslaat wat Zijn Hand  
 begon. 
 

(v.) Genade en vrede zij u 
 van God de Vader 
 en van Jezus Christus, onze Heer 
 door de Heilige Geest. 
(a.) Amen. 
 
♪ 'Hij zal de redder zijn der armen' 
 Psalm 72 couplet 4 (NLB) 
 
Kyriëgebed 
 
♪ Glorialied 
 'Hij die de blinden weer liet zien' 
 Lied 534 couplet 1 t/m 4 (NLB) 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de Heilige Geest 

♪ Lied met de kinderen: 
 'De wijzen' 
 Lied 520 couplet 1 t/m 6 (NLB) 
 
De kinderen gaan met het licht 
en de bijbel naar hun eigen dienst 
 
1ste Schriftlezing: Jesaja 60 vers 1-6 
 
♪ 'Gij die de ster van David zijt' 
 Lied 519 couplet 1 t/m 4 (NLB) 
 
2de Schriftlezing: Matteüs 2 vers 1-12 
 
Overdenking 
 
Kort meditatief moment 
 
♪ 'Uit uw hemel zonder grenzen' 
 Lied 527 couplet 1 t/m 5 (NLB) 
 
De kinderen komen terug 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Inzameling van de gaven 
 
Gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, 
Onze Vader… (NBV21) 
 
 Onze Vader in de hemel, 
 laat uw naam geheiligd worden, 
 laat uw koninkrijk komen, 
 laat uw wil gedaan worden 
 op aarde zoals in de hemel. 
 
 Geef ons vandaag het brood 
 dat wij nodig hebben. 
 
 Vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij vergeven 
 wie ons iets schuldig is. 
 
 En breng ons niet in beproeving, 
 maar red ons van het kwaad. 
 
 Want aan U behoort het  
 koningschap, 
 de macht en de majesteit, 
 in eeuwigheid.  
 Amen. 
 
U mag gaan staan 
 
♪ 'De dag, door uwe gunst ontvangen' 
 Lied 248 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 
 
Zegenbede 
 
♪ 'Voorwaar de aarde zal getuigen' 
 Lied 248 couplet 4 (NLB) 
 


