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Nieuwsbrief   
   

Zondag   29 januari 2023 WWW.PWZZ.NL 

 

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

   

Bij de dienst 
Op 29 januari worden Thijs (2 jaar) en 
Emma (4 maanden) gedoopt. Zij zijn 
de zoon en dochter van Nils Vos en 
Marije Verheijke. We lezen vandaag 
uit Lucas 2: 41-52, het enige 
bijbelverhaal – afgezien van kerst – 
over de jonge jaren van Jezus. Het 
lijkt een gewoon verhaal over ouders 
en hun kind, maar we zien hier al wie 
Jezus ten diepste is en waar Hij ons 
toe uitdaagt. De muziek komt 
vandaag van Jeroen van Smeden, 
Femke Busman en Marije Verheijke. 
Ds. Els van der Wolf-Kox leidt de 
kerkdienst. 
 

Collectes 
1ste collecte: Diaconie 
2de collecte: Kerk en jongeren 
Nederland speelt Sirkelslag: Hoe 
houd je jongeren betrokken bij de 
kerk en bij het geloof? Dat kan 
bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag 
van Jong Protestant, de jeugdwerk-
organisatie van de Protestantse Kerk. 
Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroe-
pen uit heel Nederland op hun eigen 
locatie een interactief spel. Via online 
verbindingen strijden ze tegen 
groepen in andere plaatsen om de 
hoogste score. Bij Sirkelslag staan 
altijd een bijbelverhaal en vaak ook 
diaconale thema’s centraal. Op een 
ongedwongen manier zijn jongeren 
zo bezig met geloofsonderwerpen.  
 

Volgende week zondag 
Wat heeft strooizout en ledlicht, 
keukenzout en een schemerlamp of 
zeezout en een zaklamp met “Ons 
van Zuid” van doen?  
We gaan het horen in de dienst van 
zondag 5 februari.  
Daar zal Petra Vossegat het licht 
laten schijnen over o.a. Mattheüs 5 
vers 13-16.  
 

Pelgrimskerk en Oase, wat nu 
Ook na de officiele overdracht van de 
Pelgrimskerk en de Oase aan de 
Protestantse Gemeente Zoetermeer, 
zijn er nog wel zaken die geregeld 
moeten worden. De Pelgrimskerk en 
't Centrum moeten 'leeg' opgeleverd 
worden. Er is een uitgebreide 
inventaris gemaakt en nu wordt 
gekeken wat er met de spullen 

gedaan kan worden. We kunnen nu 
eenmaal niet alles houden. Heeft u 
interesse in bijv. klapstoelen of 
kopjes, dan kunt u dat melden bij Arie 
van den Berg, roml001@kpn.nl. De 
Oase wordt nu ook door de Pelgrim 
gebruikt. Zoals u weet kan Zuid nog 
gebruik maken van De Oase voor 
activiteiten. Afspraken hierover kunt u 
maken met Gerda Griffioen, die nu 
beheerder van De Oase is, 
via beheerdervandeoase@gmail.com 
Beppie van der Plas 
 

Bijbellezen met het oog op 
klimaatverandering - 1 februari 
Klimaatverandering houdt velen van 
ons bezig. Zegt de Bijbel daar iets 
over en wat dan? Op 
woensdagavond 1 februari (De 
Regenboog; 20.00 - 22.00 uur; inloop 
vanaf 19.45 uur) lezen we met elkaar 
een Bijbelgedeelte met het oog op 
klimaatverandering. We volgen 
daarbij de methodiek van het 
Contextueel Bijbellezen. Hiermee 
gaat de Bijbel spreken in de situatie 
van nu. Het maximaal aantal 
deelnemers is 12. Opgave en info:  
ds Jan van der Wolf 
(jtvanderwolf@gmail.com of  
M 06 3863 6293 ook Whatsapp). 
 

Vespers in de 40dagentijd 
In de 40dagentijd organiseert de 
diaconie in de Regenboog drie 
eenvoudige maaltijden, samen met 
de r.k. parochie, gevolgd door een 
korte vesper. Hierin gaan doorgaans 
één van de voorgangers en Matthé 
Vermeulen voor. Vindt u het leuk om 
dit jaar een keer een vesper te 
leiden? Het is niet nodig om een 
overdenking te maken en te houden. 
Er is een format voor een vesper 
voorhanden en een bruikbare 
brochure van Kerk in Actie over de 
40dagentijd. Ds. Els wil zo nodig 
helpen met de voorbereiding. Data: 1 
en 8 maart. Interesse? Meld u zich bij 
Tineke Blankespoor T 079 321 21 64; 
E mcblankespoor@casema.nl of  
ds. Els van der Wolf-Kox  
T 06 38 63 62 92  
E evanderwolfkox@gmail.com 
 

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  
5 februari 2023 kopij uiterlijk 
woensdag 1 februari 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:roml001@kpn.nl
mailto:beheerdervandeoase@gmail.com
mailto:mcblankespoor@casema.nl
mailto:evanderwolfkox@gmail.com
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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Reminder: Kliederkerk 
Op zaterdag 28 januari gaat het 
stormen in de Kliederkerk! Vanaf half 
4 is de Oase (Kerkenbos 8 Meerzicht) 
open en kun je knutselen over het 
bijbelverhaal, spelen en ontdekken, 
samen met je vader, moeder, opa, 
oma, buurvrouw, enz… Daarna 
beleven we het Bijbelverhaal van 
Jezus en de storm. We sluiten af met 
een gezellige maaltijd. Kliederkerk is 
tussen half 6 en 6 uur afgelopen. 
Meer weten? Neem contact met 
Gerda Vooijs T 06 21 83 82 57 of ds. 
Els van der Wolf. 

Gezamenlijke Klaver-4-maaltijd 
Dinsdag 31 januari is er weer een 
Klaver-4-maaltijd in de Oase, 
begintijd 17.30 uur. Leuk om weer 
gezamenlijk te eten. Nu niet in de 
Voorhof, maar in de kerkzaal van de 
Oase. Zo nodig kan de maaltijd ook 
thuisbezorgd worden. De netto 
opbrengsten zijn bestemd voor de 
projecten: 'Noodhulp overstromingen 
Pakistan',‘Kansen voor jongeren in 
achterstandswijk Libanon’ , Debora 
Molenaar, die werkzaam was in 
Griekenland, en tot slot voor de 
projecten in Moldavië. Voor deelname 
aan de maaltijden telefonisch 
opgeven bij Ria van Dam:  
 M: 06-49 85 45 26 of via 
Email: mtderuiter48@gmail.com 
Uiterlijk op maandag 30 januari voor 
20:00 uur. 
Reinier Laman Trip 

Inloophuis 
Vrijdag 3 februari bent u vanaf 10.00 
uur van harte welkom op het Inloop-
huis 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 Marga 
Schipper en de muziek wordt 
verzorgd door Jan van Vliet. 
 

Seniorensoos 
Maandag 30 januari ontvangen we de 
heer A. van der Burg van het 
Historisch Genootschap Zoetermeer 
in de Oase. Hij zal ons vertellen over 
de ontwikkeling van Zoetermeer. 
Aanvang 14.00 uur. Deur open om 
13.30 uur. Belangstellenden hartelijk 
welkom! Voor inlichtingen:  
Mary Lemmers; T 079 – 351 47 19 
Thea Heemskerk, T 079 – 351 25 72 
 

Kaarten maken 
Maandagochtend 30 januari  komen 
we bij elkaar om kaarten te maken. 
Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar 
in de consistoriekamer 
(Pelgrimskerk). Iedereen hartelijk 
welkom. Voor inlichtingen:  
Stieneke de Bruin T 079 - 316 62 09 
en Marijke Vis T 079 -  361 54 64 
 

Koffiemiddag  
Op woensdagmiddag organiseren wij 
om de week een koffie/thee middag 
in het Centrum. De eerstvolgende 
bijeenkomst is op woensdag 8 
februari en de daarop volgende 15 
februari. 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 of 
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. 
 

Paaskaars voor thuis 
 

Vanuit de werkgroep eredienst wordt 
u ook dit jaar weer de mogelijkheid 
geboden om een paaskaars voor 
thuis te bestellen. Dit kan aanzienlijk 
schelen in de verzendkosten. 
Kijk op de website: 
https://www.bocashop.nl/huispaaskaa
rsen.html  voor alle details van de 
kaarsen. 
Heeft u een keus gemaakt en wilt u 
bestellen of heeft u hulp nodig dan 
kunt u met mij bellen of e-mailen.  
Willem van Lonkhuyzen, 
M 06 - 20 97 81 86 of  

E jw.van.lonkhuyzen@ziggo.nl 
In de bijgevoegde tabel vindt u de 
omschrijving: 
 

Omschrijving afbeelding Letter 

 

Ark van Noach  (A)  

Lam Gods - Agnes Dei  (B)  

PX Vrede (C)  

PX + PKN Duif (D)  

PX blauw (E)    

 
In de onderstaande lijst vindt u de 
prijzen: 
 

A;30cm;€ 40,00 
A;40cm;€ 50,00 
A;60cm;€ 85,00 
 

B,C,D,E,25cm;€ 24,50 
B,C,D,E;30cm;€ 32,00 
B,C,D,E;40cm;€ 40,00 
B,C,D,E;60cm;€ 70,00 

 
Wacht U niet te lang met het 
bestellen? Anders kan BOCA 
Kaarsen bv niet garanderen of u uw  
huispaaskaars op tijd geleverd is. 

 
Wij van Zuid  
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan naar Marije en Nils, 
de doopouders van Thijs en Emma. 
Wij feliciteren hen van harte met deze 
doop en wensen hen veel liefde met 
elkaar. 
Het tweede boeket gaat naar mw. 
Magda v.d. Laan-Hoogenboom.  
Zij is weer thuis na een paar weken 
zorghotel. We wensen haar sterkte 
en beterschap. 
 
Meeleven 
Mw. Maja Aardse is van Vivaldi naar 
huis gegaan om thuis verder te 
revalideren. 
 

Verjaardagen 
Mevr. G.J. Rozenbrand-
Schoenmaker wordt op 29 januari 86 
jaar. 
Mevr. H.M. Lamping-Bogaard wordt 
op 30 januari 83 jaar. 
Dhr. A. Brandt wordt op 30 januari 84 
jaar. 
Dhr. J. van Dam wordt op 30 januari 
82 jaar. 
Mevr. J. de Best-Bron wordt op 31 
januari 86 jaar. 
Mevr. E.G.B. Kruik-Verschoor wordt 
op 31 januari 83 jaar. 
Dhr. C.W. Kühlman wordt op 1 
februari 86 jaar. 
Mevr. L.J. Wijnmaalen-van Leliveld 
wordt 3 februari 92 jaar  
Allen van harte gefeliciteer! 

Denkt u nog aan actie kerkbalans 
2023?! 
Hopelijk heeft u - als u of jij per 
brief geeft - de envelop met uw 
toezegging voor de actie 
kerkbalans 2023 aan de loper 
meegegeven. Als u digitaal toezegt, 
heeft u rond 17 januari als het goed 
is een mail van de Protestantse 
Gemeente Zoetermeer gehad met 
een link naar het toezeggings-
formulier. Mooi dat we de toezeg-
gingen al binnen zien komen: dank! 
Medio februari zullen we een eerste 
tussenstand bekendmaken en 
hopen dan te kunnen melden dat 
we het beoogde bedrag van  
€ 230.000 gaan halen. Mocht u de 
toezegging nog niet hebben 
ingevuld, dan zou het fijn zijn dat u 
dat alsnog doet. Maar het kan zijn 
dat u de envelop of email (PS 
check ook de spambox) niet 
ontvangen hebt, dan horen we dat 
graag. Voorzitter werkgroep 
kerkrentmeesters PWZZ;  
Henry van der Wiel 
E kerkrentmeester@pwzz.nl 
 

mailto:mtderuiter48@gmail.com
https://www.bocashop.nl/huispaaskaarsen.html
https://www.bocashop.nl/huispaaskaarsen.html
mailto:jw.van.lonkhuyzen@ziggo.nl
mailto:kerkrentmeester@pwzz.nl
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Bericht van overlijden 
Op 11 januari is ons gemeentelid 
mevrouw Anna Maria Visser-Tap 
overleden. Zij is 94 jaar geworden. 
Tot 2021 woonde zij in de 
Albrandswaard. Wij wensen haar 
familie en allen die haar zullen 
missen de troostende nabijheid van 
God en mensen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Verjaardagmiddag 75+ 
Op woensdag 1 februari wordt de 
verjaardagmiddag georganiseerd in  
"de Regenboog" voor de 75+ jarigen 
van december en januari. De middag 
begint om 14.30 uur en duurt tot ca.  
16.30 uur. Alle jarigen in deze 
maanden hebben hiervoor al een 
uitnodiging gekregen. Heeft u zich 
nog niet opgegeven of afgemeld, dan 
kan dit nog tot maandag 30 januari bij 
Suus Vreeke, M 06 - 20 52 66 52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt 
Heel veel dank voor alle brieven en 
kaarten. Ik voel me een gezegend 
mens met uw aandacht. Ik word er blij 
van. En wat betreft de polsbreuk. Ik 
hoor na de ziekenhuiscontrôle van 6 
februari of het gips eraf mag. Dan kan 
ik mij weer vrij bewegen.  
Hartelijke groet Tiny Havenaar 
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Orde van dienst  

zondag 29 januari 2023  

Aanvang: 10 uur 
Liturgische kleur: Wit 
Bijzonderheden: Doopdienst 
Voorganger: ds. Els van der Wolf – 
Kox 
Ouderling: Henri van der Wiel 
Diaken: Monique Schrijver 
Koor/Muziek: Femke Bussman en 
Marije Verheijke 
Organist: Jeroen van Smeden  
Lector: Janny Vinke 
Kindernevendienst: Charlotte Prent  
Kinderoppas: Irene de Geus  
Koster: Gerard Bettenhaussen 
Beamer: Jan de Jonge 
Live Stream: Willem van Lonkhuyzen  
Koffieschenkers: Marianne Klaucke, 
Janny de Zeeuw en Marijke Vis 
 
Welkom 

 

♪ LB 218:  Dank U voor deze nieuwe 

morgen 
 
Stilte 
 
Onze hulp en groet 
 
Inleidend woord bij de doop 
met daarin luisterlied: Doop (Sela), 
door Femke 
 

♪ Laat de kind’ren tot Mij komen vs. 1 

en 2 
(t. Hanna Lam, m. Wim ter Burg) 
 
Laat de kindren tot mij komen, 
alle, alle kindren. 
Laat de kindren tot mij komen, 
niemand mag ze hindren. 
Want de poorten van mijn rijk, 
staan voor kindren open, 
laat ze allen groot en klein, 
bij mij binnen lopen. 
 
Laat de mensen tot mij komen, 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot mij komen, 
houdt ze toch niet tegen. 
Want de poorten van mijn rijk, 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk, 
bij mij binnen lopen. 
 
Tijdens dit lied worden dopelingen 
binnengebracht 
Voorstellen 
Doopvragen 
 
Luisterlied: Nu dat jij er bent, door 
Marije  
 
Doopgebed 

 
Doop 

 

♪ LB 415 i.p.v. ‘ons’ zingen we ‘hen’ 
 
Vraag aan de gemeente 
 
Doopkaars 
 

♪ Laat je licht maar schijnen, samen 

met Femke 
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer 
 
refrein: 
solo: Laat je licht maar schijnen  
allen: Laat je licht maar schijnen  
solo: in de duisternis 
allen: in de duisternis 
solo: Laat je licht maar schijnen   
allen: Laat je licht maar schijnen  
solo: waar geen licht meer is 
allen: waar geen licht meer is  
 
1. Want je bent het licht 
hier in deze wereld. 
Schijn dan voor de mensen om je 
heen. 
Net zoals een stad 
boven op een heuvel 
heel goed is te zien voor iedereen. 
refrein 
 
2. Als het donker is, 
fiets je met je licht aan. 
Zo laat jij je zien in het verkeer. 
Schijn dan met je licht 
dat je goede daden 
zichtbaar zijn en God krijgt alle eer. 
 
Bridge: 
Denk aan wat je zelf wilt 
dat een ander voor je doet. 
Doe dat voor die ander 
en dan doe je ’t goed. 
refrein 
 
kinderen naar nevendienst, 
dopelingen naar oppas 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Lucas 2: 40-52 

 

♪ LB 84 vs.3 
 
 
Verkondiging 
 
Luisterlied: ‘Mijn kleine presidentje’ 
door Femke  
 
Collecte 
1ste Collecte: Diaconie 
2de Collecte: PKN: Kerk en jongeren 
 
Kinderen komen terug 

 
Gebeden 

 

♪ Gebed om zegen – Sela  

 met Femke 
(t. Hans Maat, m. Gerrit A. Dekker) 
 
solo: 
Zegen mij op de weg die ik moet 
gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal 
staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij 
verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
solo: 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt 
voor mij. 
 
allen: 
Zegen ons waar we in geloof voor 
leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde 
geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
allen: 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen 
zijn. 
 
Zegen 
 
 
 
 


