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Nieuwsbrief   
 

Zondag 11 juli 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 Gezins- en overstapdienst in de Oase 

'Weet je gedragen' is het thema van de dienst zondag 

morgen. We kunnen in de bijbel lezen over de adelaar, 
die zijn vleugels uitstrekt om zijn jongen te beschermen, 
beeld van de Eeuwige die zijn kinderen liefheeft en 
draagt in het leven. In deze dienst zullen Silke de Jonge, 
Wessel Schaap en Danique Luckerhoff afscheid nemen 
van de kindernevendienst. Zij zetten een belangrijke 
stap naar de toekomst: ze gaan naar het voorgezet 
onderwijs en in de kerk mogen zij met de tienerdiensten 
mee gaan doen. De jonge tieners hebben hun eigen 
inbreng in de dienst door een liedje te laten zien en 
horen wat hen aanspreekt. Als gemeente mogen we hen 
de zegen toebidden voor de toekomst. Alle andere 
kinderen blijven ook in de dienst en gaan aan het werk 
met een leuke knutsel van een adelaar. 
Ook zullen we Jenny Baartse-de Jong gedenken die op 
16 februari is gestorven, haar gezin zal een gedenk-
steentje plaatsen in het doopvont. 
Zowel voor Silke, Wessel en Danique als voor de familie 
Baartse en voor ons als gemeente is het een bijzondere 
viering, waarin blijde verwachting en gemis vertegen-
woordigd zijn.  Daarbij mogen zij zich en wij allemaal ons 
gedragen weten door de Eeuwige die zijn vleugels in 
liefde over en onder ons uitstrekt. U bent van harte 
welkom en vergeet niet u aan te melden! 
 

Marga Schipper-Boven 
 

Wijkkerkenraadsvergadering 28 juni 
De wijkkerkenraad (WKR) sprak over de organisatie van 
de vieringen vanaf 1 juli. De anderhalve meter regel blijft 
in stand. Dit betekent dat we 40 gemeenteleden in de 
Oase, 74 in de Pelgrimskerk en 65 in de Regenboog 
kunnen toelaten, afgezien van de medewerkers. Op 
basis van het advies van de PKN zal ook het samen 
zingen vooralsnog beperkt plaatsvinden. Gezien de 
ruimte en de ventilatiemogelijkheden van onze kerk-
gebouwen is volop zingen op dit moment helaas nog 
een brug te ver. De gezondheid van onze gemeente-
leden, en daarmee het nauwgezet opvolgen van corona-
adviezen, is een belangrijke zorg voor de WKR.  

• De werkgroep Vieren heeft in een speciale sessie het 
programma voor de erediensten voor de maanden 
september t/m december doorgesproken. 
Bijvoorbeeld zijn afspraken gemaakt over de muzikale 
bijdragen en het organiseren van de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar. 

Sofie van der Linden heeft toegezegd om te helpen met 
het bij elkaar brengen van alle vrijwilligers van de drie 
geloofsgemeenschappen. 
 

 
Zij zal daarbij gebruik maken van een overzicht van de 
kerkrentmeesters, waarin alle activiteiten staan die 
plaatsvinden in de PWZZ. Sofie zal enkele personen 
uitnodigen dit samen met haar te organiseren. 

• Vanuit de werkgroep communicatie kwam het voorstel 
om een beveiligd gedeelte op te zetten voor de 
website van de PWZZ. Lees meer in het bericht van 
Els Alebregtse. Vanuit de kerkrentmeesters is gemeld 
dat over het jaar 2020 een overschot is geboekt van 
ca. € 30.000,-, met name als gevolg van de vacature 
van de wijkpredikant. 

Namens de WKR wens ik u een goede zomerperiode. 
 

Frits von Meijenfeldt (scriba) 
 

Dank voor gelukwensen 
Lieve geloofsgenoten, hartelijke dank voor de mooie 
lieve kaarten, appjes, mails en telefoontjes n.a.v. het 
bericht dat ik het beroep tot predikant met bijzondere 
opdracht - vanuit de PGZ voor Cardia Floriadehof - heb 
aangenomen. Ik ben echternog niet bevestigd: dat 
gebeurt D.V. begin oktober. Omdat het gaat om: 
predikant-geestelijk verzorger voor een zorginstelling, 
mag dit door de weeks plaatsvinden. Sommige van u 
vragen me of ik nu al de PWG Zoetermeer-Zuid ga 
verlaten. Dat is echter niet het geval. U kunt me nog 
steeds bellen, mailen of een appje sturen. Ik kom u 
graag bezoeken. 
Hartelijke groet & zegen, ook namens Anja, 
 

Sandra Hermanus-Schröder | pastor 
 

Meeleven 
We leven mee met de velen in de gemeente die afscheid 
hebben moeten nemen van een geliefde. ook leven we 
mee met diegenen die een behandeling in het 
ziekenhuis ondergaan, die wachten op een uitslag, die 
revalideren of wonen in een zorginstelling en voor wie 
de dagen bijzonder lang zijn. Zoals eerder aangegeven, 
niet iedereen wil graag vermeld in de nieuwsbrief of in 
KiZ. Gelukkig werken de informele ‘omzien naar elkaar’ 
- zowel rondom de Pelgrimskerk, de Oase en de 
Regenboog - goed. Dank aan allen die uit zorgzaamheid 
voor elkaar bidden, een kaartje sturen, boodschappen 
doen of een bloemetje komen brengen.  
 

Kerkdienst online 
In de zomerperiode, juli en augustus, worden de 
vieringen op zondag live gehouden, afwisselend in de 
Pelgrimskerk, De Oase of De Regenboog. 
Het geluid van de dienst wordt dan live uitgezonden via 
Kerkdienstgemist of Kerkomroep. 

https://www.pwzz.nl/
mailto:scbhermanus@gmail.com
mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
mailto:m.zebregs@protestantsekerk.nl
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
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De dienst in de Oase op zondag 11 juli is om 10:00 uur 
voor ieder die dat wil te beluisteren via 
Kerkdienstgemist. Het is niet nodig om in te loggen. 
Later terugluisteren kan natuurlijk ook. 
 

Jan Jonker 
 

Kom naar de kerk - graag reserveren 
We kunnen alweer enige weken naar de kerk op 
zondag. Wat fijn om dan samen te vieren en elkaar weer 
te zien, al is het op anderhalve meter afstand. Ook 
mogen weer enkele liederen gezamenlijk gezongen 
worden. De regel is dat u zich opgeeft voor de dienst. 
We zijn namelijk gebonden aan een maximaal aantal 
bezoekers per gebouw. Als u zich niet heeft opgegeven 
en er is plaats, bent u evengoed van harte welkom. Het 
komt er dus op neer: iedereen is in principe welkom, 
maar u bent zeker van een plaats als u zich heeft 
opgegeven en er bijtijds bent. De namen van alle 
bezoekers moet wel genoteerd worden en we blijven 
voorlopig nog gebonden aan een maximum aantal.  
 
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. 
Ook kunt u zich telefonisch aanmelden bij Willem van 
Lonkhuyzen M 06 20 97 81 86 (tussen 19.00-21.00 uur). 
Bij deze aanmelding dient u op te geven: uw voornaam, 
ev. tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres (voor de 
bevestiging van de reservering), telefoonnummer (bij 
voorkeur mobiel), 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 
 

Ontmoeten na de kerkdienst 
Zou het niet leuk zijn elkaar weer even in de ogen te zien 
op anderhalve meter en te spreken na de kerkdienst? 
En dat onder het genot van koek, koffie, thee en 
limonade. Even laten voelen dat we bij elkaar horen en 
gemeente zijn. Wij gaan ons best ervoor doen. En als 
het weer het toelaat maken we buiten een gezellige 
opstelling. Doet u mee?  Het wordt een bijzondere dienst 

van gedenken, en vieren vanwege groei en ontwikkeling.  
 

 
 

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. 
 

Elke dinsdag Klaverviermaaltijd bij De Oase 
 

Iedere dinsdag van 16:30 tot 17:30 
uur kunt u bij de Oase een tasje met 
een maaltijd afhalen. Geef u zich 
daarvoor op voor maandagavond 20:00 
uur op via E zwovandepor @gmail.com 
of bij Ria van Dam, M 06 49 85 45 26. 

Bezorgen is mogelijk, dit wel even aangeven als u zich 
opgeeft. Ook mensen rondom de Pelgrimskerk en De 
Regenboog zijn zeer welkom! De maaltijden worden 
vooraf uitgeschept in disposable bekers/bakjes. We 
vragen een bijdrage van € 2,50 of wat u wilt per persoon. 
Met de opbrengst sparen we weer voor gestrande 
vluchtelingen in Griekenland, ook het jaarproject van 
diaconie/ZWO. Sinds de Pasen is al € 850,00 gespaard. 
Vind je het leuk om te koken, doe gewoon lekker mee. 
Vrijwilligers zijn welkom! Al is het bijvoorbeeld 1 maal 
per maand, of om eens een specialiteit van je zelf te 
bereiden. Meer info bij Grietje Cusell, T (079) 342 31 12 
 

(Werkgroep ZWO) 
 

Wie wil helpen met de Vakantietas? 
 

Vorige week hebben we de 
door u gebrachte cadeautjes 
voor de kinderen verzameld. 
Met het geld dat u zo royaal 

hebt gegeven (ruim € 1.600,00) kochten we nog 
cadeautjes erbij, met steun van Rotary Zoetermeer.  
Voor het inpakken zouden we graag nog wat hulp 
hebben op dinsdagmorgen 13 juli, om 9.30 uur in de 
Oase. Lijkt het u leuk om te helpen? Graag een 
telefoontje of mailtje naar Tineke Blankespoor, diaconie 
PWZZ, T (079) 321 21 64, E mcblankespoor@casema.nl 
 

Nieuwsbrief PWZZ 
Het zal u inmiddels opgevallen zijn: de zondagse 
nieuwsbrief heeft een ander jasje. De kop en de colofon 
zijn aangepast aan de nieuwe naam van onze 
wijkgemeente: Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-
Zuid (PWZZ), met het logo en de kleuren van de 
Protestantse Kerk Nederland, net als de PGZ, 
de Protestantse Gemeente Zoetermeer.  
Daar past ook een ander e-mail adres bij. Uw kopij voor 
het algemene gedeelte of voor activiteiten of voor het 
wel en wee vanuit de Pelgrimskerk, De Oase of De 
Regenboog kunt u voortaan sturen naar: 
nieuwsbrief@pwzz.nl. We ontvangen uw kopij graag 
voor de woensdag voor 18.00 uur (zie ook de colofon 
aan het einde van de nieuwsbrief). Ook vragen of 
opmerkingen over de nieuwsbrief kunt u sturen naar 
nieuwsbrief@pwzz.nl 
 

Els Alebregtse, voorzitter werkgroep communicatie 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1082-De-Oase-Zoetermeer
https://pwzz.nl/bijeenkomsten.php
http://www.protestantsekerk.nl/
mailto:hwvanzuilekom@hetnet.nl
mailto:zwovandepor@gmail.com
mailto:mcblankespoor@casema.nl
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl


 

3 

Alleen voor leden 
Kent u onze website www.pwzz.nl al? Op de website 
ziet u het laatste nieuws van onze wijkgemeente en 
informatie over de wekelijkse kerkdiensten, 
collectedoelen en de nieuwsbrief. Ook kunt u zich via de 
website opgeven, als u een kerkdienst bij wilt wonen. De 
website heeft sinds kort 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 
kerkenraads stukken, 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 
 

Orgelconcert Pelgrimskerk  
Beste gemeenteleden vorig jaar voor Kerst zijn er een 
aantal korte orgelconcerten op het orgel in de Pelgrims-
kerk gegeven door Corona kon de laatste toen niet 
doorgaan. Nu de kerken weer geopend zijn gaat dit 
laatste concert alsnog gegeven worden na de dienst van 
25 juli a.s. in de Pelgrimskerk zal Kees de Jong nog 15-
20 minuten het orgel bespelen. U kunt hiernaar in de 
kerk komen luisteren maar via de kerkomroep wordt dit 
ook uitgezonden. 
 

Astrid Maas-van den Berg 
 

Samen voor de Stad 
 

Op 25 september willen wij, vanuit het 
ILOZ: bahai, boeddhisten, christenen, 
hindoes, joden, moslims, joden, huma-
nisten, in de Vredesweek iets positiefs 
doen met elkaar voor mensen, die dat 
nodig hebben uit de stad Zoetermeer. 

Samen werken verbindt en overstijgt geloofsovertuiging. 
Dit doen we in samenwerking met stichting Present. Om 
organisatorische redenen is opgave nodig voor 17 juli 
via e.alebregtse@iloz.org  We vragen een paar uur van 
je  tijd. Geef je op. Laat zien dat Zoetermeer een stad is 
van compassie. Kijk voor meer informatie op 
www.iloz.org of bel me M 06 49 76 00 75 
 

Els Alebregtse 
 

Collectes 11 juli 2021 
1ste collecte: Plaatselijke Diaconie 
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  
 

Orde van dienst 11 juli 2021 
Plaats: De Oase 
Voorganger: Marga Schipper-Boven 
Organist: Arie Vooijs 
Lector: Susanne Granneman 
 

Welkom 
 

Aanvangslied: 'Goedemorgen, welkom allemaal' 
 Lied 288 
 

Begroeting 
 

Inleidende woorden 
 

Zingen: 'Dank U voor deze nieuwe morgen' 
 Lied 218 vers 1, 2 en 3 
 

Gebed 
 

Lezen uit de bijbel 
 

Zingen: 'De kracht van uw liefde' 
 Opwekking, Lied 488 
 

Silke, Wessel en Danique  
nemen afscheid van de kindernevendienst 
 

Zegen (allen) 
 

De God van de vrede  
geeft jou zijn zegen  
op alle wegen  
die je zult gaan 
 

Wanneer het meevalt  
of soms ook tegen, 
bij zon en bij regen  
zal Hij naast je staan 
 

Hij is als een schaduw  
die met je meegaat  
jou nooit alleen laat  
want Hij is trouw 
 

Ontvang nu de vrede  
en de genade  
van God,   
zo zegent Hij jou. 
 

Amen 
 

Uitnodiging van Willem voor de tienerdiensten 
 

Overdenking 
 

Meditatief orgelspel 
 

Zingen: 'Een lied van verwondering' 
 tekst: A.C. Bronswijk; melodie: Lied 302 
 

Gedenken Jenny Baartse-de Jong 
 

Zingen: 'De Heer is mijn Herder' 
 Psalm 23b vers 1 
 

Gebeden en Onze Vader 
 

Collecten 
 

Slotlied: 'Nu wij uiteengaan' 
 Lied 423 vers 1, 2 en 3 
 

Zegen (met gezongen amen) 
 
 

Rondom De Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente als een hartelijke groet en blijk van meeleven 
naar Sieger van der Veen 
Na een lange periode met gezondheidsproblemen is 
Sieger nu aan een traject van revalidatie begonnen. Wij 
wensen hem veel sterkte en hopelijk een goed resultaat 
met de revalidatie. 
 

CvdT 
 
 

http://www.pwzz.nl/
http://www.pwzz.nl/
mailto:webmaster@pwzz.nl
mailto:e.alebregtse@iloz.org
http://www.iloz.org/
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Jarigen 70+ 11-17 juli 2021  
Mevr. J. Westerhof-Goedvolk is op 15 juli jarig. 
 
 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Geloofsgemeenschap de Pelgrimskerk en de 
Regenboog 
We leven mee met onze geloofsgenoten, broeders en 
zusters in Christus, die aan het revalideren zijn, die 
wachten op een uitslag vanwege een onderzoek of een 
operatie, of die in verdriet en rouw verkeren. U weet het, 
ik kom graag bij u langs. Maar wilt u mij helpen en mij 
een belletje geven of een appje sturen? Dan kom ik 
graag bij u op bezoek. 
 

Sandra Hermanus-Schröder  
 

Rondom De Oase 

 

Bericht van overlijden 
Op 6 juli 2021 is in Den Haag overleden: Johannes 
Cornelis Saarloos op de leeftijd van 76 jaar.  
De familie kondigde het heengaan van Joop zo aan: 'Tot 
op het laatste moment betrokken met alles wat hem 
dierbaar was, is na een uitputtende ziekte overleden 
mijn lieve man, onze vader en opa'. We bidden voor zijn 
vrouw Lenie en voor hun kinderen en kleinkinderen om 
troost, rust en zachte kracht van God en mensen. 
De Dankdienst voor het leven van Joop is voor genodig-
den op woensdag 14 juli de Meerbloemhof in Zoetermeer. 
 

Ds. Marjan Zebregs  
 

Bloemengroet 
De bloemen namens.de Oase geloofsgemeenschap 
gaan deze week met een hartelijke groet en felicitatie 
naar mevr. A v.d. Berg-Helderman, Nassaulaan 11. 
Op 8 juli mocht zij de leeftijd van 92 jaar bereiken. 
 

Verjaardagen 80+ 
Mevr. J.L. Bakker-van Berkel wordt op 13 juli 81 jaar.  
 
Mevr. J.T. Saathof wordt op 15 juli 90 jaar. 
 
Dhr. M. Coenraad wordt op 16 juli 84 jaar. 
 
Mevr. S.T. Mast-Korzaan wordt op 22 juli 83 jaar. 
 
 
Allen van harte gefeliciteerd. 
 

Dank 
Na het onverwachte overlijden van onze jongste zoon 
Hans, ontvingen wij vele blijken van meeleven. 
We danken U daar hartelijk voor, dat doet ons goed. 
 

Paul en Trudi Pettinga 
 

Rondom De Regenboog 
 

In memoriam 'Veilig in Jezus' armen' 
Zaterdag 26 juni 2021 overleed zuster Tine Duyndam-
Schadenberg in de leeftijd van 92 jaar, al twintig jaar 
weduwe. Ze is geboren in Delfzijl en later verhuisd naar 
Zoetermeer. Ze kregen twee kinderen, de dochter 
overleed toen ze jonge vrouw was. Tine woonde tot 
november 2020 aan de Camee, Zoetermeer. 

Dat waren 10 mooie rustige jaren, maar in november 
ging ze lichamelijk zo hard achteruit, dat ze moest 
verhuizen naar Buytenhaghe. 
Ze heeft geen gemakkelijk leven gehad, maar altijd 
vocht ze zich er bovenop of bovenuit. Zo vocht ze ook 
voor een zo goed mogelijke plaats voor haar zoon met 
het syndroom van Down en dat is haar gelukt! Geloven 
was voor haar een vanzelfsprekendheid en ze wist dat 
ze genade nodig had, dag in dag uit. Dat was ook de titel 
van dagboekje dat ze elke dag las. Een frequente 
kerkganger was ze niet, maar ze was lid van de 
Regenboog. De laatste maanden vielen haar zwaar en 
ze verlangde naar haar hemelse Heer. Vooral het niet 
meer zelf de regie kunnen voeren was moeilijk, maar ze 
wist dat ze naar de hemel ging. Dat vertelde ze ook aan 
haar zoon: mama gaat nu snel weer een keer verhuizen. 
Ze gaat nu naar de hemel en daar zijn de veilige armen 
van de Here Jezus. 
We hebben afscheid van haar genomen in de 
wetenschap dat (Johannes 14) Jezus naar de hemel is 
gegaan om daar voor ons een plaatsje te bereiden, 
begeleid door mooie muziek van de Jostiband. Zoon 
Wilfred speelde met sambaballen mee. Haar ziel ‘rust nu 
van smart’ en de familie weet zich getroost door de hoop 
op een weerzien in het eeuwige leven. De dienst was op 
5 juli 2021, geleid door ondergetekende. 
 

Wilma van Hengel, 
geestelijk verzorger Buytenhaghe 

 

Verjaardagen 80+ 

Mevr. E.J. de Vries-Smalheer wordt op 11 juli 86 jaar. 
 
Dhr. W. Geerlof wordt op 13 juli 86 jaar. 
 
Dhr. B. Luitjes wordt op 14 juli 87 jaar. 
 
Dhr. C. Harteveld wordt op 14 juli 80 jaar. 
 
Mevr. M.L. van Leeuwen-Mende wordt op 16 juli 89 jaar. 
(Zorgcentrum Floriadehof, Willemijngang 40, 2719 RL) 
Mevr. S. van Brug-Haasbroek wordt op 16 juli 86 jaar.  
 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 
 

 

Redactie nieuwsbrief PWZZ 
 

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

Voor de Nieuwsbrief van zondag 18 juli graag de kopij 
inleveren uiterlijk woensdag 14 juli voor 18.00 uur 
 

 

mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl

