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Nieuwsbrief   
   

Zondag 22 januari 2023 WWW.PWZZ.NL 
 

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

   

 

Bij dienst 
Vandaag zullen Renate van Zoelen 
en Maarten van Elzelingen,  ‘Ja’ 
zeggen tegen God.  
Het thema van deze feestelijke 
belijdenisdienst is ‘Wie ben ik?’ Wat 
is er vanuit het geloof te zeggen over 
je diepste identiteit? Psalm 139 en 
Lukas 3: 21-22 (de doop van Jezus) 
zijn daarbij een gids. Ook zal het 
prachtige nummer ‘Who am I’ van de 
Casting Crowns klinken. Ds. Jan van 
der Wolf is voorganger. 
 
Volgende week zondag 
doopdienst 
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 deze 
zondag uit Lucas 2: 41-52, het enige 
bijbelverhaal – afgezien van kerst – 
over de jonge jaren van Jezus. 
Femke Busman zingt en ook Marije 
laat van zich horen. Ds. Els van der 
Wolf-Kox leidt de kerkdienst. 
 
Collectes 
1e collecte: diaconie 
2e collectte: een kerk van betekenis 
Op allerlei manieren zoeken 
kerkgemeenten naar mogelijkheden 
om van betekenis te zijn voor de 
mensen in hun dorp of stad en 
verbonden te zijn met hun omgeving. 
Bijvoorbeeld met een inloophuis waar 
iedereen welkom is, of met een 
moestuin voor de hele buurt.  
De dorpskerkenbeweging van de 
Protestantse Kerk biedt kleine 
gemeenten een platform waar zij 
ervaringen delen, ideeën opdoen en 
elkaar inspireren en motiveren om 
van betekenis te zijn in hun 
omgeving.  
 
28 januari 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… Er is ook 
koffie/thee/limonade en iets lekkers. 
Daarna gaan we het Bijbelverhaal 
van Jezus en de storm samen 
beleven. We sluiten af met een 

gezellige maaltijd die past bij het 
winterweer. Kliederkerk is tussen half 
6 en 6 uur afgelopen. Meer weten? 
Neem contact met Gerda Vooijs  
(M 06 21 83 8257) of ds. Els van der 
Wolf. 
 
Gezocht: invulling vacatures 
College van Diakenen (Scriba en 
Penningmeester) 
In het College van Diakenen (CvD) 
worden de functies van scriba en 
penningmeester vacant. Beide 
kunnen worden ingevuld door een 
diaken die alleen deze functie als 
taak heeft. 
Denk voor de scriba aan 2 uur en 
voor de penningmeester 4 uur per 
week. Voor de penningmeester is een 
financiële achtergrond gewenst.  
De scriba en penningmeester zijn lid 
van het moderamen van het CvD. Het 
CvD vergadert 2x per jaar. Nadere 
detailinformatie is opvraagbaar. 
De huidige scriba en penningmeester 
komen uit Zoetermeer-Noord. De 
Oosterkerk levert de voorzitter. Het is 
gewenst dat Zoetermeer-Zuid nu 
invulling geeft aan één van deze 
vacatures. 
Graag reactie naar Wout van 
Goeverden (T 079 352 18 29)  
of Tineke Blankespoor (T 079 321 21 
64) 
                     
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  
E jtvanderwolf@gmail.com  
M 06 3863 6293 ook Whatsapp) 
 
 
 
 
 

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  
29 januari kopij uiterlijk woensdag 
25 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. 
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Nieuw: 5G 

 
Bij deze kring ligt het accent op de 
(wat) jongere generaties, zeg maar 
mensen tot ongeveer 45 jaar. In 5G 
gaat het over de essentials van het 
christelijk geloof. Je krijgt boeiende 
informatie, maar we gaan ook 
ontdekken hoe het in de praktijk 
werkt. Al je vragen kun je stellen. Een 
pasklaar antwoord is er niet altijd, 
maar het helpt je wel om de weg van 
het geloof te ontdekken, te blijven 
gaan of opnieuw te vinden. We 
komen de eerste keer bij elkaar op 
dinsdagavond 24 januari om 19.30-
21.00 uur in De Regenboog. Er zijn al 
een paar deelnemers. Ds. Jan en Els 
van der Wolf starten deze groep 
samen op. Aanmelden bij ds. Els  
E  evanderwolfkox@gmail.com 
M 06 3863 6292 ook Whatsapp).  
Laat ook iets van je horen als je 
graag mee wilt doen, maar deze 
eerste keer niet kunt komen. 
 
(G)een blad voor de mond 
(G)een blad voor de mond. 
Op donderdag 26 januari, 20.00 uur 
is er weer een bijeenkomst van de 
gespreksgroep ‘(G)een blad voor de 
mond’ in De Regenboog. Het leuke 
van deze bijeenkomsten is dat je de 
gespreksonderwerpen zelf kunt 
aandragen. Iedere deelnemer stuurt 
vooraf, uiterlijk twee dagen voor de 
betreffende donderdagavond, een 
scan of kopie van een of meer 
recente krantenartikelen aan de beide 
organisatoren (zie hieronder), die 
vervolgens een keuze daaruit maken 
en een avondprogramma zullen 
opstellen. Vervolgens wordt elke 
aangemelde deelnemer uiterlijk één 
dag van tevoren geïnformeerd over 
het programma (inclusief de 
benodigde scans) van de betreffende 
avond. Iedereen is welkom, er is 
geen vaste samenstelling! Bij meer 
dan 10 deelnemers wordt er gesplitst.  
Ton Verheijke  
E ton.verheijke@live.nl  
Jan Blankespoor                                
E jhblankespoor@casema.nl 
 
Creagroep Violet 
De volgende maandagen waarop wij 
bij elkaar komen zijn 23 januari, 13 en 
27 februari. Dan zijn wij van 10.00-
12.00 uur in De Regenboog. Ieder die 
interesse heeft voor de combi 
gezelligheid en handwerken voor 

goede doelen kan gewoon 
binnenlopen. Bijdrage € 1.  
Meer info bij Irene  M 06 30 48 55 82 
 
Koffiemiddag  
Op woensdagmiddag organiseren wij 
om de week een koffie/thee middag 
in het Centrum. De eerstvolgende 
bijeenkomst is op woensdag 25 
januari en de daarop volgende 8 
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 / T 079 
361 54 64. Wij verheugen ons erop u 
weer te zien en te spreken. 
 
Kaarten maken 
Maandagochtend 30 januari komen 
we bij elkaar om kaarten te maken. 
Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar 
in de consistoriekamer. Iedereen 
hartelijk welkom. Voor inlichtingen:  
Stieneke de Bruin T 079 316 62 09 
en Marijke Vis T 079 361 54 64 
 
(Afhaal) Klaver-4 maaltijd 
Op dinsdag 24 januari is er weer een 
(afhaal)Klaver-4 maaltijd. De 
maaltijden kunnen tussen 16.30 en 
17.30 uur afgehaald worden in de 
Oase. Zo nodig kunnen deze ook 
thuisbezorgd worden. De netto 
opbrengsten zijn bestemd voor de  
reeds bekende projecten. Voor 
deelname aan de Klaver-4-maaltijd 
telefonisch opgeven bij Ria van Dam: 
M 06 49 85 45 26 of via 
E mtderuiter48@gmail.com.  
Uiterlijk op maandag 23 januari voor 
20:00 uur. 
 
Inloophuis 
Vrijdag 27 januari is er geen 
inloophuis maar een maaltijd. Heeft u 
zin om dit ook eens mee te maken 
bel dan naar Wil Bettenhaussen en 
vraag of er nog plaats is 
M 06 17 16 26 19 
 
LunchPlus - Kerk zijn voor alle 
generaties 

 
LunchPlus - Kerk zijn voor alle 
generaties is toch wat wij willen! 

Onze predikanten Els en Jan hebben 
samen met de jonge ouders bedacht 
om een gezamenlijke bijeenkomst te 
organiseren waarbij ouders én 
kinderen ’t naar hun zin hebben. 
Afgelopen zondag om 12.00 uur 
stond de lunch klaar. 10 ouders en 15 
kinderen werden in de watten gelegd 
met soep en pannenkoeken. Hoef ik 
niet af te ruimen, vroeg één van de 
ouders. Neen vandaag niet! Na de 
lunch werden de ouders uitgedaagd 
om aan de hand van foto's te 
vertellen hoe voor hun geloven eruit 
ziet. Bijzonder om dat van elkaar te 
horen. Soms herken je dingen van 
elkaar en je ziet ook ieders eigenheid. 
De volgende vraag was: hoe deel je 
wat je gelooft met je kinderen? We 
kwamen tijd tekort om daarover goed 
door te praten, maar concludeerden 
wel dat je eigen doen en laten daarin 
cruciaal zijn, meer dan welke uitleg 
ook. De kinderen hadden een eigen 
speelprogramma in de kerkzaal. 
Fantastische foto’s hiervan vind u in 
het beveiligde deel van de website. 
Treinen werden uitgelegd, ballonnen 
opgeblazen met een kindermuziekje 
op de achtergrond. Kerkzaal als 
speellokaal. Tien vrijwilligers hebben 
de lunch en ’t kinderprogramma 
verzorgd. Fijn om voor elkaar te 
zorgen én dat iedereen genoot. Dank 
aan iedereen die er was!  
Met hartelijke groet, Sofie van der 
Linden (ouderling communicatie) 
 
Inzameling voor kerk in actie 
Ook in 2023 gaat de inzameling voor 
Kerk in Actie nog steeds door.  
In de afgelopen jaren heb ik in de 
Oase, maar ook thuis veel kunnen 
inzamelen: losse postzegels en 
complete postzegelverzamelingen, 
zelfgemaakte kaarten, 
felicitatiekaarten, ansichtkaarten, 
geboortekaarten, oude mobiele 
telefoons, cartridges, toners, 
brillen, buitenlands en oud 
Nederlands geld. 
Dit alles gaat naar een verzamelpunt 
en vandaar uit naar Utrecht waar alle 
materialen binnenkomen. Vrijwilligers 
sorteren alles. Daarna worden o.a. 
postzegels via verkoopadressen in 
Nederland en nationale en 
internationale beurzen verhandeld.   
Al het andere materiaal wordt 
verkocht op beurzen voor 
verzamelaars, aan handelaren of via 
marktplaats. Dingen zoals brillen 
gaan naar goede doelen.  
Voor de inzameling: alles kunt u 
inleveren in de ton naast de voordeur 
van de Oase. Cartridges en toners 
graag verpakken in plastic zodat 
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andere materialen niet met inkt 
besmeurd worden. 
Wat hierboven is genoemd, kan ook 
door mij bij u thuis worden 
opgehaald, of u kunt het bij mij thuis 
afleveren. Wel graag van tevoren 
bellen voor een afspraak.  
Coördinator inzameling voor de Oase 
Peter Lemmers T 079 351 47 19 
 
Vertrouwenspersoon van Zuid 
We hebben allemaal wel eens 
berichten langs zien komen in de 
media over grensoverschrijdend 
gedrag, intimidatie of financiële 
malversatie. Voorbeelden te over! Dit 
soort situaties zijn ernstig en kunnen 
enorme schade berokkenen aan 
mensen. Helaas kan dit overal 
voorkomen. Ook in de kerk! De 
Protestantse wijkgemeente 
Zoetermeer Zuid heeft er voor 
gekozen een Veilige gemeente te 
willen zijn voor alle leden. In het 
kader van de beleidsnota “Veilige 
gemeente” heeft de wijkkerkenraad 
mij in november jl. benoemd tot 
vertrouwenspersoon. Dit mede op 
grond van mijn jarenlange ervaring 
als coach en supervisor.  
De hoofdtaken van een 
vertrouwenspersoon zijn: 

- Opvang en begeleiding van 
het slachtoffer 

- Adviseren 
- Signaleren 
- Informeren 
- Voorlichting en preventie 

Het lijkt mij mooi om op deze manier 
een steentje bij te dragen aan de 
Veilige gemeente  die we met elkaar 
willen zijn. 
Hanneke von Meijenfeldt 
M 06 29 56 67 86 
E hanneke@hvmcoaching.nl 
 
 

Wij van Zuid  
 
Dopen 
Op zondag 29 januari laten wij onze 
kinderen Thijs en Emma dopen. Deze 
feestelijke gebeurtenis willen wij 
graag samen met u als gemeente 
vieren. Wij nodigen u daarom van 
harte uit om hierbij aanwezig te zijn! 

 
Hartelijke groet,  
Nils Vos en Marije Verheijke 

Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke 
groet en  bemoediging vanuit de 
gemeente naar dhr. C Bruijn en mw. 
Truus Keyzer. 
We wensen hen beide een goed 
herstel toe. 
 
Meeleven 
Dhr Dick den Duijn is weer 
thuisgekomen na een verblijf in 
Vivaldi. 
 
Bericht van overlijden 
“Verdrietig en dankbaar voor de 
mooie herinneringen en liefde die ze 
ons gegeven heeft, geven we kennis 
dat onze lieve Nel toch nog plotseling 
is Thuisgehaald”, staat boven de 
rouwbrief van ons gemeentelid: Nel 
Snip-Buis, weduwe van Cees 
Snip, overleden op 15 januari 2023, 
in de leeftijd van 93 jaar.                    
Nel was een markante, creatieve, 
gelovige, hartelijke vrouw. Velen 
houden en hielden van haar. Zij zal 
zeer gemist worden. Gelegenheid tot 
afscheid nemen is op maandag 23 
januari, 13.30u-14.00u, hier in de 
kerk met aansluitend om 14.00u de 
dankdienst voor haar leven (ook te 
volgen via de livestream op YouTube) 
en om 15.30u een erehaag als 
laatste afscheid. Nel hield van 
gezelligheid, veel zingen en van 
Johannes de Heer. Aan haar wens 
geven we ruimschoots gehoor. Laten 
we Nel en haar dierbaren gedenken 
en Gods troost en zegen bidden voor 
nu en de tijd die komt.                            
Sandra Hermanus-Schröder   

Verjaardagen 80-plus 
Dhr. J. Uitdenbogaard wordt op 23 
januari 88 jaar.                              
Mevr. M. Oosterveen-van der Horst 
wordt op 23 januari 80 jaar.            
Dhr. R. Utermark wordt op 24 januari 
82 jaar.                                         
Mevr. G.E. Batenburg wordt op 27 
januari 83 jaar.                               
Dhr. L. Wondergem wordt op 28 
januari 93 jaar.                                       
Mevr. E. Westra-van Brug wordt op 
28 januari 85 jaar.                          
Mevr. N.A. Polak wordt op 28 januari 
82 jaar.                                         
Allen van harte gefeliciteerd!! 

 
Verantwoording gift 
Een verlate verantwoording van een 
gift, ontvangen door ds. Els kort na 
kerst,  €70,- voor de opvang van 
kinderen in vluchtelingenkampen in 
Griekenland. Hartelijk dank! 
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Orde van dienst zondag 
22 januari 
 
Aanvang: 10 uur 
Thema: ‘Wie ben ik?’ 
Liturgische kleur: groen 
Bijzonderheden: belijdenisdienst 
Voorganger: Ds. J. van der Wolf 
Ouderling: Sophie van der Linden 
Diaken: Wout van Goeverden 
Organist: Hans Jansen 
Lector: Maries Verheijke 
Kindernevendienst: Trudy Sneller 
Kinderoppas: Hilde Maassen 
Koster: Gerard Bettenhaussen 
Beamer: Willem van Lonkhuyzen 
Live Stream: Mirna Baak 
Koffieschenkers: Els Rijksen, 
John Rijksen 
 
 
Welkom 
 
♪ Ld 975: 1,2 en 3 (staande)  ‘Jezus 
roept hier mensen samen’ 
 
Stil gebed 
 
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 
 
Gebed om vergeving en 
ontferming 
Verlossend woord 
 
♪ Hemelhoog 386 (Iona 40): 1, 4 en 5  
‘Wil je opstaan en mij volgen’ 
 
Moment met de kinderen 
 
♪ Kinderlied: Ld 8b ‘Zie de zon, zie de 
maan’ 
 
Gebed om de Geest 
 
Schriftlezingen 
Psalm 139: 1-16  en 23-24 
Lucas 3: 21-22 
 
♪ Ld 139: 1 en 2 ‘Heer die mij ziet zoals ik 
ben’  
 
Verkondiging 
 

Luisterlied: Who am I - Casting 
Crowns  
 
Collecte 
 
Belijdenis 

Presentatie 
♪ Ld 377: 1,2,3,4 en 7 
Belijdenisvragen  
Zegen 
Vraag aan de gemeente 
♪ Ld 913 ‘Wat de toekomst    
brenge moge’ 

 
Herdenking  
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
en Onze vader 
 
♪  Ld 150a ‘Geprezen zij God’  (staande) 
 
Zending en zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


