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Nieuwsbrief   
   

Zondag 18 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 Dienst 
Als thema voor vandaag heb ik gekozen voor het 
laatste vers uit het gelezen gedeelte uit de Efezie-brief: 
… een plaats waar God woont door Zijn Geest … 
(Efeziërs 2 vers 22b) Het bijzondere aan dit Bijbelvers 
vind ik, dat die "plaats"  niet gaat om een gebouw van 
harde baksteen, zoals een kerkgebouw. Het gaat hier 
om een gebouw van levende stenen, zoals een groep 
mensen. Petrus beschrijft het zo: En laat u ook zelf als 
levende stenen gebruiken voor de bouw van een 
geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om 
geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus
Christus, welgevallig zijn. (1 Petrus 2 vers 5). Ik houd 
van dit soort Bijbelse voorbeelden van radicaal 
omdenken. Het past in het denken, wat ik u en jullie 
eerder heb uitgelegd: Het antwoord op Hoe? is JA!  In 
het beeld van de profeet Jeremia is 'de plaats waar 
God woont' als een kudde schapen: de schapen zullen 
geen angst meer kennen en geen zal er worden gemist 
(Jeremia 23 vers 4b). De praktische vraag voor deze 
zondag is: hoe is Zoetermeer-Zuid een plaats waar 
God woont door Zijn Geest? En hoe bent u, ben jij een 
levende steen en een herder? 
Gezegende zondag, allen! 
 

Sandra Hermanus-Schröder, pastor 
 

Kerkdienst online 
Kerkdiensten online – actueel en perspectief 
In de periode tot het einde van dit jaar worden 
vieringen op zondag afwisselend gehouden in de 
Pelgrimskerk, de Oase of de Regenboog. Het geluid 
van de dienst wordt dan live uitgezonden via 
Kerkdienstgemist of Kerkomroep.  
De dienst in de Regenboog op zondag 18 juli is om 

10:00 uur live te volgen op ons kanaal op YouTube. 
Dat is beslist de opzet. Later de dienst terugkijken kan 
natuurlijk ook. Het geluid is voor ieder die dat wil te 

beluisteren via Kerkomroep Regenboog. Het is niet 
nodig om in te loggen. Later terugluisteren kan 
natuurlijk ook. 
De afgelopen weken was er tegenslag, op het punt 
van bemensing en haperende techniek. Zo viel op 4 juli 
de Kerkomroep in de Pelgrimskerk uit. In een snelle 
improvisatie heeft mevr. Janny de Zeeuw met haar 
telefoon opnamen van de dienst gemaakt. Die zijn later 
gepubliceerd op YouTube en het geluid ook op 
Kerkdienstgemist. Op zondag 11 juli heb ik zelf met 
mijn telefoon een opname gemaakt van de dienst in de 
Oase. Na een blokkering vanwege auteursrechten heb 
ik een deel van de opname eruit gehaald en de rest 
gepubliceerd  op  YouTube.   De  volledige  opname  is  

 

trouwens op verzoek beschikbaar. En Kerkdienst-
gemist heeft gewoon gewerkt. 
In de komende tijd, tot het einde van het jaar, willen 
we heel graag van elke zondagse dienst beeld en 
geluid leveren. Daarvoor is vooral meer menskracht 
nodig, vacatures dus! Hebt u / heb jij interesse in live 
uitzenden of opnemen van een dienst voor YouTube, 
laat het s.v.p. even weten. Er is (tijdelijk) al wat te doen 
met eigen apparatuur zoals een smartphone. Voor 
goede apparatuur om live diensten te streamen vanuit 
de Regenboog konden we deze week de opdracht 
verstrekken. 
 

Toelichting op de collectes 
Collectedoelen Zoetermeer zondag 18 juli 2021 
1ste collecte Voedselbank Zoetermeer 
De Voedselbank is in Zoetermeer gestart in maart 2004 
en is nog steeds hard nodig. Op dit moment zijn er 6 
uitdeelpunten die onderdeel zijn van Voedselbank 
Haaglanden. Elke donderdag halen vrijwilligers uit 
Zoetermeer de basis voedselpakketten uit Den Haag 
met transportbusjes die door Zoetermeerse 
ondernemers voor dit doel worden afgestaan.  
In Zoetermeer worden de pakketten aangevuld met 
artikelen die door de lokale supermarkten, bedrijven en 
particulieren worden gedoneerd. Deze pakketten 
worden wekelijks klaargemaakt door vrijwilligers op de 
uitgiftepunten.  
Momenteel maken bijna 300 huishoudens gebruik van 
de Voedselbank. Uw financiële steun is dus van harte 
welkom! Voor de toelichting in de Nieuwsbrief: 
Bij overmaken: o.v.v. Voedselbank Zoetermeer 
(Voedselbank is een ANBI instelling, dus financieel 
aftrekbaar). 
2de collecte Wijkwerk 
 

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 wel 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.  

https://www.pwzz.nl/
mailto:scbhermanus@gmail.com
mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
mailto:m.zebregs@protestantsekerk.nl
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
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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 
T 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 
 

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. 
 

De vakantietassen zijn afgeleverd 
Afgelopen week hebben we 
de vakantietassen ingepakt 
met hulp van een aantal 
enthousiaste vrijwilligers. 

Wat zag het  er vrolijk uit in de Oase, met op 180 
stoelen een stapeltje cadeautjes en 2 ijsbonnetjes.  De 
tasjes zijn heel blij in ontvangst genomen door de 
kinderen. Hartelijk dank voor uw bijdrage in de vorm 
van cadeautjes, geld en hulp. 
 

Werkgroep Diaconie 
 

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. Geeft u zich daarvoor 
op voor maandagavond 20:00 uur  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 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 keer per maand, of om 
eens een specialiteit van je zelf te bereiden. Meer info 
bij Grietje Cusell, T (079) 342 31 12 
 

(Werkgroep ZWO) 
 

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 
kerkenraadsstukken, 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 
 

Collectes 18 juli 2021 
1ste collecte: Voedselbank 
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  
 

Nieuwsbrief op papier 
Fijn, om iedere week opnieuw het nieuws, de orde van 
dienst en het wel en wee vanuit de PWZZ te kunnen 
lezen op uw telefoon/tablet of computer. 
Maar kent u mensen, die moeite hebben met die 
digitale apparaten, of voor wie de letters op zo'n 
schermpje te klein zijn? Voor hen is er de mogelijkheid 
om de nieuwsbrief op papier te ontvangen. De 
nieuwsbrief kan dan bij hen thuis bezorgd worden op 
A4 formaat, of desgewenst op A3.  
Namen en bezorgadressen kunt u doorgeven via 
nieuwsbrief@pwzz.nl  
 

Els Alebregtse, voorzitter werkgroep communicatie 

https://pwzz.nl/bijeenkomsten.php
http://www.protestantsekerk.nl/
mailto:hwvanzuilekom@hetnet.nl
mailto:zwovandepor@gmail.com
http://www.pwzz.nl/
http://www.pwzz.nl/
mailto:webmaster@pwzz.nl
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
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Terugblik dienst 11 juli 
Het was een bijzondere viering waarin de kinderen een 
grote inbreng hadden. Wat fijn dat ze er waren. 
Als u er niet bij hebt kunnen zijn, kunt u de dienst 
terugkijken. Jan Jonker heeft er een opname van 
gemaakt. 
Er gebeurde veel en ik heb mijn overdenking iets 
ingekort. Toch wil ik graag delen met u wat ik heb 
overgeslagen: een gedicht van Ans Tibboel-Roosien uit 
de bundel "Witter dan sneeuw". Dit gedicht vat de 
inhoud van de viering prachtig samen: 
 
Als op Arendsvleugelen (Exodus 19: 4) 
 
Als een jonge arend, 
onzeker nog en bang, 
zocht ik de weg omhoog. 
Hoger, hoger... 
met al mijn kracht, 
steeds hoger. 
 

Gedragen op de wind, 
sloeg ik mijn vleugels uit, 
en vond de weg omhoog. 
Hoger, hoger... 
op eigen kracht, 
steeds hoger 

Een storm stak op... 
onzekerheid en angst. 
Die angst zo groot, 
maakte me vleugellam. 
Dieper, dieper... 
zonder kracht, 
steeds dieper. 
 

Maar als op vleugels 
van een arend, 
ving U mij op 
en droeg me. 
In Uw liefde, 
met Uw kracht... 
opnieuw omhoog. 

Marga Schipper 
 

Voor de kinderen en hun (groot)ouders 
Zondag 18 juli 2021 
Met je neus uit de boeken 
Bijbelverhaal: Johannes 6: 36b - 47 
 
Jezus is in gesprek met 'Bijbelgeleerden': mensen die 
veel weten van de heilige Schriften. Zij vinden dat de 
woorden en daden van Jezus niet passen bij wat in de 
wet van Mozes geschreven staat. Maar Jezus zegt dat 
wat Hij doet juist de vervulling is van wat Mozes 
gezegd heeft. 
 
Werkblad 1 
Op het werkblad vind je een puzzelplaat van het 
verhaal. Knip de delen uit. Leg ze goed en plak ze op. 
Kleur de plaat. 
 
Werkblad 2 
De schriftgeleerden weten veel uit de boeken. Dat is 
heel goed. Wat heb jij gelezen en/of geleerd uit een 
boek? Vertel erover. Zijn er ook dingen die je niet kunt 
leren uit een boek? Teken wat jij hebt gelezen/geleerd 
maar nu ook zou willen dóen. Iets ervaren is een 
andere manier van leren. Bedenk het samen. Teken op 
het blad wat jij graag zou willen doen van wat jij in een 
boek hebben gelezen/geleerd. 
 
Orde van dienst 18 juli 2021 
Locatie : De Regenboog 
Voorganger : Sandra Hermanus-Schröder, pastor 
Organist :  Gerard Baak 
Lector :  Corrie Koppejan 
 

 

 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Binnenkomst van voorganger en ambtsdragers  
 

Welkom door ouderling van dienst 
 

De gemeente gaat staan 
 

Aanvangslied: 'De Heer is mijn herder' 
 Psalm 23b vers 1 en 2 
 

Stilte (bedoeld als persoonlijke voorbereiding op de dienst) 
 

Groet en bemoediging  
(v.) Genade zij u en vrede van God onze Vader 
 en van onze Heer Jezus Christus 
(a.) Amen 
(v.) Onze hulp is de Naam van de Heer 
(a.) Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

Drempelgebed 
 

Vervolg aanvangslied: 'De Heer is mijn herder' 
 Psalm 23b vers 3 en 5 
 

Hierna gaat de gemeente zitten 
 

Kyriëgebed - gebed voor de nood van de wereld 
 

Glorialied: 'God is tegenwoordig'  
 Lied 906 vers 1 en 2 (NLB) 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed om de verlichting met Gods Heilige Geest 
 

1ste Schriftlezing: Jeremia 23 vers 1 - 6 
 

Zingen: 'Oorzaak aller dingen' 
 Lied 906 vers 5 en 6 (NLB) 
 

2de Schriftlezing: Efeziërs 2 vers 1 - 22 
 

Zingen: 'Maak mij recht eenvoudig' 
 Lied 906 vers 7 en 8 (NLB) 
 

Verkondiging 
Thema: … een plaats waar God woont door Zijn Geest …  
 

Meditatief orgel/pianospel 
 

Geloof belijdend lied: 'Glorie aan God in de hoge'  
 Lied 307  
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Inzameling van de gaven 
 

De gemeente gaat staan 
 

Afkondigen van overlijden, 
mevrouw Sara Hendrika den Boef-van Ee 
 

Moment van stilte 
 

Gedachtenislied: 'Hoor, een heilig koor van stemmen' 
 Lied 726 vers 1, 5 en 6 (NLB) 
 

De gemeente gaat zitten 
 

Gebeden 
Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader 
 

De gemeente gaat staan 
 

Slotlied: 'Vervuld van uw zegen' 
 Lied 425 (NLB) 
 

Zegen 
Afgesloten met het gezongen Amen 
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Rondom De Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen als groet en bemoediging 
naar Jaap en Corrie van der Tas                         Corrie 
is deze week thuis gekomen na een heup operatie en 
een revalidatie periode in Vivaldi. Jaap is herstellende 
van een knieblessure na een gemene val. Wij wensen 
beide een goede tijd en volledig herstel toe. 
 

MV 
 

Meeleven 
We zijn blij te horen dat het zr. Corrie van der Tas 
beter gaat en dat zij uit de Vivaldi terug naar huis 
mocht keren. We wensen haar en haar man Jaap Gods 
sterkte toe en veel levensvreugde, nu het bewegen 
vast veel beter gaat!  
Ook denken we aan Henny Roos. Henny is een tijdje 
geleden heel naar met de fiets gevallen. Gelukkig 
verblijft ze samen met Gerrit op dit moment op de 
camping. Ze genieten van de prachtige omgeving en 
van het bezoek dat uit de PGK hun kant opkomt. We 
willen samen bidden voor genezing voor Henny’s been. 
Henny laat u allen hartelijk groeten! 
 

Bedankt 
Na een verblijf van 5 weken in het ziekenhuis en het 
revalidatiecentrum mocht ik woensdag 14 juli weer 
thuiskomen. Wij willen iedereen hartelijk bedanken die 
met ons heeft meegeleefd, dat was hartverwarmend. 
Met hartelijke groeten, Corrie en Jaap van der Tas. 
 

Jarigen 70+ 18 - 24 juli 
19 juli is Mevr. J. Dekker jarig. 
 
 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Beamerdiensten 
In de afgelopen 1½ jaar hebben we, wanneer dat 
mogelijk was een beamerdienst in 't Centrum 
georganiseerd. We konden dan altijd een vooraf 
opgenomen dienst via YouTube laten zien. De diensten 
worden nu niet meer vooraf opgenomen, maar tijdens 
de dienst en daarna om 14.00 uur op het internet 
geplaatst. Deze situatie blijft zo totdat we in januari 
2022 naar De Regenboog gaan. De komende maanden 
zijn ook bedoeld om de drie voormalige wijkgemeenten 
de gelegenheid te geven om naar elkaar toe te groeien. 
De afgelopen jaren hebben we veel plezier beleefd aan 
de gezamenlijke zomerdiensten. Daarom stoppen we 
per heden met de beamerdiensten in 't Centrum.  
 

Zondag 18 juli is de dienst in De Regenboog, u kunt 
zich hier opgeven: 
https://www.pwzz.nl/reserveren.php?id=249 
lukt u dat niet, dan kan ik dat voor u doen. 
 

Wilt u graag naar de dienst, maar heeft u geen 
gelegenheid om zelf te gaan. Dan kunt u mij bellen 
voor een vervoer mogelijkheid. 
Om ontmoeting met elkaar mogelijk te maken zijn we 
bezig om door de week een ontmoetingsmoment te 
organiseren. In de volgende nieuwsbrief leest u daar 
meer over. 
 

Douwe Klaucke, T (079) 316 80 00 of M 06 81 11 32 77 
E douwe@klaucke.net 

Rondom De Oase 

 

Bloemengroet 
Namens de Oase geloofsgemeenschap zijn de bloemen 
gegaan naar Gerda Vooijs                     als dank voor 
haar werkzaamheden voor de kindernevendienst en 
naar Sanneke en Jaap Mast 
13 juli waren zij 60 jaar getrouwd. 
 

Verjaardagen 80+ 
Op donderdag 22 juli, viert mevr. S.T. Mast-Korzaan, 
 
haar 83ste verjaardag. 
 

We feliciteren haar van harte! 
 

Crècheleiding gezocht! 
Wie vindt het leuk om tijdens kerkdiensten op de 0-3-
jarigen van onze wijkgemeente te passen?  
Door het vertrek van enkele leidsters is er niet voor 
iedere zondag oppas beschikbaar.  
Als u of jij bereid bent om soms of regelmatig op te 
passen op de jongste kinderen, stuur dan een berichtje 
naar Gerda.vooijs@gmail.com 
 

Rondom De Regenboog 
 

Bloemengroet 
De  bloemengroet  gaat  deze  zondag  naar  Lia  Ketel 
                             Na het heengaan van haar creatieve 
man Kees willen we Lia bemoedigen. 
Als hofleverancier was Kees een expert op het gebied 
van planten en bloemen. We hopen dat de bloemen uit 
de kerk van vandaag Gods troost mogen overbrengen.  
Graag wil ik ook mevrouw Tinga-Hofland (96 jaar) 
onder de aandacht brengen. Mevrouw was onlangs zo 
verheugd dat er spontaan een bosje bloemen bij haar 
werd gebracht! Waarvoor hartelijke dank! Wie wil 
mevrouw Tinga zo nu en dan nog meer verrassen met 
een vrolijke bos en een gezellig bezoekje? App of bel 
me (06 21 52 58 68). Want soms is het zo eenvoudig 
om een ander blij te maken! 
 

Sandra Hermanus-Schröder, pastor 
 

Bericht van overlijden 
Op 2 juli 2021 is Thuisgeroepen en heengegaan 
mevrouw Sara Hendrika den Boef-van Ee (Sary) in de 
gezegende leeftijd van 86 jaar. Boven de rouwbrief 
staat geschreven: "Je kwam van God, Je was bij ons, 
Je blijft in ons hart, Nu leef je bij God". Sary en Piet 
den Boef waren onlangs 65 jaar getrouwd. Het geloof 
speelde voor mevrouw den Boef een belangrijke rol. In 
het verleden was mevrouw ook een tijd betrokken bij 
de Creagroep, er waren hartelijke contacten met leden 
van de kerk. We wensen haar man, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen van harte Gods kracht en nabij-
heid, voor nu en in de tijd die komt. Moge Zijn zegen 
hen allen dragen en tot troost zijn! De crematie heeft in 
besloten kring plaats gevonden. 
 

Sandra Hermanus-Schröder, pastor 
 

Meeleven 
Heel blij ben ik te ontdekken hoezeer er Rondom de 
Regenboog wordt omgezien naar elkaar. Regelmatig 
krijg ik daar bemoedigende berichtjes over te horen. 

https://www.pwzz.nl/reserveren.php?id=249
mailto:douwe@klaucke.net
mailto:Gerda.vooijs@gmail.com
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Wilt u graag dat ik u of jou bezoek? 
Of kent u geloofsgenoten die het op prijs stellen als ik 
langskom? U / jullie helpt / helpen mij zeer, als je dit 
aan me wilt doorgeven. Appje of belletje is prima (06 
21 52 58 68)! 
 

Sandra Hermanus-Schröder, pastor 
 

Verjaardagen 80+ 

Dhr. G. van Brug wordt op 18 juli 84 jaar. 
 
Mevr. M.P. Vink- Meershoek wordt op 24 juli 83 jaar. 
(Zorgcentrum Floriadehof, Willemijngang 40, 2719 RL) 
 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Vakantie 
Tussen 19 juli en 8 augustus hebben Anja en ik 
vakantie. In geval van dringende pastorale situaties 
kunt u en kun je een beroep doen op ds. Marjan 
Zeebregs (ambulant predikant) en Wil Bettenhaussen 
(waarnemend pastoraat) voor onze PW Zoetermeer-
Zuid. Een zonnige groet & zegen gewenst, 
 

Sandra Hermanus-Schröder, pastor 
 

Inloophuis 
Vrijdag 23 juli is er geen algemeen Inloophuis. We 
houden weer de eerste maaltijd sinds lange tijd. Daar 
bent u alleen welkom als u zich opgegeven heeft bij het 
Inloophuis. 
 
 
 

 

Redactie nieuwsbrief PWZZ 
 

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

Voor de Nieuwsbrief van zondag 25 juli graag de kopij 
inleveren uiterlijk woensdag 21 juli voor 18.00 uur 
 

 

mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl

