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Nieuwsbrief  
   

Zondag 25 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: Hoe 'ken' dat nou?' 
Deze zondag heb ik gekozen voor het alternatieve 
leesrooster dat ons vandaag het verhaal uit Johannes 
6 aanreikt. Het verhaal wat altijd aangeduid wordt met 
de wonderbare spijziging ofwel 'Vijf broden en twee 
vissen'. Die samen genoeg bleken te zijn voor heel 
veel mensen. Waardoor je bijna uit wilt roepen: 'Hoe 
ken dat nou?' (en voordat mensen mij een 
onvoldoende voor taal willen geven, ik weet echt wel 
dat het is: Hoe kan dat nou….) 
Met deze vraag ben ik al een week aan het stoeien: 
hoe kan dat nou? Hoe is het mogelijk dat er genoeg 
was voor iedereen?! 
Op deze zondag ga ik jullie vertellen waarom ik denk 
dat het genoeg of in ieder geval goed genoeg was voor 
iedereen.  
We houden deze dienst wat korter dan gebruikelijk, we 
hebben één Schriftlezing en wat minder liederen. Dat is 
met een reden: na afloop van de kerkdienst blijft 
organist Kees de Jong wat langer dan gebruikelijk op 
de orgelbank zitten. Hij 'trakteert' ons op een 
'miniconcert' van zo’n 20 minuten. Ik hoop dat u daar 
van mee zult genieten.  
Wanneer het allemaal lukt met de live-stream dan kunt 
u ook thuis meeluisteren met dit miniconcert. Mocht de 
livestream niet werken dan is er altijd nog 
kerkomroep.nl! 
We zien uit naar een gezegende dienst! 
 

Petra Vossegat-de Bruin 
 

Kerkdienst online deze zondag – en vacatures 
In de komende tijd worden vieringen op zondag live 
gehouden, afwisselend in de Pelgrimskerk, de Oase of 
De Regenboog. De diensten worden, zo enigszins 
mogelijk, live uitgezonden via ons kanaal op YouTube. 
Later terugkijken kan ook. Als live uitzenden niet lukt, 
wordt een video opname van de dienst gemaakt en op 
zondagmiddag op YouTube gezet, als het kan voor 
14:00 uur. Het plan is dat de dienst in de Pelgrimskerk 
op zondag 25 juli om 10:00 uur live wordt uitgezonden. 
 

Daarnaast is het geluid van de dienst voor ieder die dat 
wil live te beluisteren via Kerkomroep Pelgrimskerk. 
Het is niet nodig om in te loggen. Later terugluisteren 
kan natuurlijk ook. 
 

Om van elke zondagse dienst beeld en geluid te 
leveren is vooral meer menskracht nodig, vacatures 
dus! Er is (tijdelijk) al wat te doen met eigen 
apparatuur.  Voor goede apparatuur om live diensten te  
streamen is half juli de opdracht verstrekt. 

 
Hebt u / heb jij interesse in live uitzenden of opnemen 
van een dienst voor YouTube, laat het mij s.v.p. weten. 
Voor een introductie en begeleiding kan worden 
gezorgd. 
 

Jan Jonker (jkjonker@gmail.com of 06-12073865) 
 

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.  
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. Uw 
bevestigingsmail  krijg  u  voortaan  van  het  nieuwe    
e-mailadres: reserveringen@pwzz.nl 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 
 

Collectes 25 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  
 

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 

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/10951
mailto:jkjonker@gmail.com
https://pwzz.nl/bijeenkomsten.php
mailto:reserveringen@pwzz.nl
mailto:Gerda.vooijs@gmail.com
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Ontmoetingsmiddag bij de Pelgrimskerk 
Omdat het nu in beperkte mate kan, willen we op een 
aantal woensdagmiddagen de gelegenheid bieden om 
elkaar bij een kop koffie of thee weer te ontmoeten. 
Voorlopig is op 4 en 18 augustus en op 1 september 
om 14.30 uur de deur van 't Centrum open. 
Er komt een mogelijkheid om u te laten ophalen en 
terugbrengen. 
Details over aanmelden en meerijden volgen nog.  
Douwe Klaucke 06-81113277 of 079-3168000, e-mail: 
douwe@klaucke.net 
 

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. 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 
Heeft u zich via onze website www.pwzz.nl al 
aangemeld voor toegang tot het beveiligde gedeelte? 
Onze website heeft naast nieuwsberichten en 
nieuwsbrieven, 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 
 

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 
 

Voor de kinderen en hun (groot)ouders 
Zondag 25 juli 2021: 'Wil je nog meer' (Joh. 6: 1 - 15) 
 

Er zijn meer dan vijfduizend mensen bij Jezus. Jezus 
vraagt aan een van zijn leerlingen waar ze voor al die 
mensen eten vandaan kunnen halen. Er is een jongen 
met vijf broden en twee vissen. Als Jezus daarvan 
deelt, blijkt er meer dan genoeg voor iedereen. 
Er blijven zelfs nog twaalf manden over. 
 

Werkblad 1 
Op de kleur- en zoekplaat zie je veel mensen, nog 
voordat Jezus gedeeld heeft. Er zijn vijf broden en twee 
vissen in de menigte verstopt. Wie kan ze vinden? 
 

Werkblad 2 
Met dit werkblad speel je een spel waarin brood en vis 
worden gedeeld en er meer dan genoeg overblijft. Elk 
kind krijgt twee werkbladen en elk spelgroepje één blad 
extra. Je kleurt de vis en het brood en knipt de kaartjes 
uit. Het spel is klaar als ieder groepslid een brood en 
een vis bij elkaar gedobbeld en gelegd heeft. Hoeveel 
blijft erover? Verzamel de overgebleven resten in een 
mandje. Per groepje spelen maximaal 5 spelers. 
Spelregels: leg alle kaartjes blind neer en schud ze. 
Leg ze blind op een stapel. Lees de spelregels door, 
hardop met de hele groep. Begrijpt iedereen wat de 
bedoeling is? Rol met de dobbelsteen. 
De worp van de dobbelsteen bepaalt wat je moet doen. 
Bij dit spel kun je elkaar zowel helpen als dwarszitten. 
Het spel is pas afgelopen als iedereen genoeg heeft: 
een brood en een vis. 

mailto:douwe@klaucke.net
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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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 
Zebregs (ambulant predikant) en Wil Bettenhaussen 
(waarnemend pastoraat) voor onze PW Zoetermeer-
Zuid. Een zonnige groet & zegen gewenst, 
 

Sandra Hermanus-Schröder, pastor 
 
 

Orde van dienst 25 juli 2021 
Locatie : De Pelgrimskerk 
Voorganger : Mw. Petra Vossegat-de Bruin 
Organist :  Kees de Jong 
Ouderling :  Astrid Maas 
Diaken :  Elma van den Broek 
Lector :  Niels Maas 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
U mag gaan staan  

 
Aanvangslied: 'De vreugde voert ons naar dit huis' 
 Lied 280 vers 1 t/m 4 (NLB) 
 Zanggroep vers 1, Allen spreken vers 2 en 3, 
 Zanggroep vers 4 

 
Stilte  
 
Drempelgebed  
 
Bemoediging en groet 
 
U mag gaan zitten 
 
Zingen: 'Waar de mensen dwalen in het donker'  
 Lied 286 vers 1 (NLB) 
 Gezongen door de zanggroep 

 
Kyriëgebed 
 
Glorialied:  'Ere zij aan God, de Vader'  
 Lied 705 vers 1 en 4 (NLB) 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van het Woord  
 
Schriftlezing: Johannes 6: 1 - 15 
 
Zingen: 'Zing een nieuw lied voor God de Here' 
 Psalm 98 vers 1 
 Gezongen door de zanggroep 

 
Overdenking 
 
Meditatief orgelspel 
 
 
 

U mag gaan staan  

 
Gesproken geloofsbelijdenis 
 
 Ik geloof in God die niet van steen is 
 maar die hart heeft voor mensen. 
 
 Ik geloof in God die ik niet kan zien, 
 maar die zichtbaar wordt 
 als ik me liefdevol inzet voor anderen. 
 
 Ik geloof in God, die niet sterk is, 
 die lijden en geweld niet kan verhinderen maar die wel wil, 
 dat wij mensen die lijden ondersteunen, 
 dat wij zoeken naar vrede en gerechtigheid. 
 die mild en ruimhartig is, 
 
 Ik geloof in God, liefdevol 
 maar streng voor ieder die mensen uitsluit 
 vanwege huidskleur, afkomst, geaardheid of geslacht. 
 
 Ik geloof in God, 
 die ons een eigen verantwoordelijkheid heeft gegeven 
 en die wil dat wij deze aarde leefbaar maken. 
 
 Ik geloof in God, die mensen 
 aanmoedigt om het goede te doen. 
 
 Ik geloof dat vanwege Jezus Christus, 
 die ons heeft laten zien wat echte liefde is 
 en wiens Geest nog altijd in ons doorwerkt. 
 
 Amen 
 
U mag gaan zitten 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Inzameling van de gaven 
 
Gebeden 
Dankgebed - voorbeden - stil gebed - (door allen uitgesproken) 
Onze Vader … 

 
U mag gaan staan 
 
Slotlied: 'Ga met God en Hij zal met je zijn'  
 Lied 416 vers 1, 2 en 3 (NLB) 

 
Zegenbede 
afgesloten met Lied 416 vers 4 (NLB) 
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Rondom De Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen als groet en bemoediging 
naar Jenny Dekker                                         Jenny 
heeft 19 juli haar verjaardag gevierd. We wensen haar 
nog veel goede jaren met hen die haar dierbaar zijn. 
 

CvdT 
 

Jarigen 70+ 18 - 24 juli 
Er zijn deze week geen jarigen! 

 
 

Rondom De Oase 

 

Bloemengroet 
Met een hartelijke groet namens de Oase 
geloofsgemeenschap gaan de bloemen deze week 
naar mevr. J. Saathof                    als felicitatie met 
haar 90ste verjaardag op 15 juli. 
 

Bericht van overlijden 
Van pastor Sandra Hermanus-Schröder hoorde ik dat 
op 21 juli 2021 is overleden ons gemeentelid de heer 
Henk Noordijk. Hij is 88 jaar geworden. Henk was 
jarenlang kerkfotograaf in De Oase. Hij was getrouwd 
met mevr. J.M. (Jopie) Noordijk-de Hoogh. Sinds dit 
voorjaar woonde Henk niet meer bij haar op het 
Duiveland, maar in 'De Boomgaerd'. Henk putte veel 
troost en kracht uit het verhaal van de verloren zoon, 
met name de tekst "En toen hij nog veraf was, zag zijn 
vader hem en werd met ontferming bewogen" (Lucas 
15:20). De uitvaart zal volgende week in besloten kring 
plaatsvinden. De dienst zal worden geleid door pastor 
Sandra Hermanus-Schröder. Wij wensen zijn vrouw 
Jopie, hun familie en allen die hem zullen missen de 
troostende nabijheid van God en mensen. Onze 
gebeden en een kaartje naar 
zullen goed doen. 
 

Jan Jonker, ledenadministrateur 
 

Verjaardagen 80+ 
Er zijn deze week geen jarigen 
 
 

Rondom De Regenboog 
 

Verjaardagen 80+ 

Mevr. M. Sas-van Rijssel wordt op 25 juli 99 jaar. 
(Zorgcentrum de Rozentuin, Naomigang 1, 2719 DC) 
Dhr. T.W. Tukker Sr. wordt op 26 juli 80 jaar. 
 
Mevr. A.W. Wondergem-Bouman wordt op 28 juli 90 
jaar. 
Mevr. W. Smits-van den Berg wordt 29 juli 86 jaar. 
 
 
Allen van harte gefeliciteerd!! 
 
 
 

Per ongeluk zijn onderstaande berichten 
vorige week niet in alle edities van de 
Nieuwsbrief opgenomen: 
 

Bloemengroet 
De bloemengroet ging deze zondag 18 juli 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 (06-21525868). Want soms is het zo eenvoudig om 
een ander blij te maken! 
 

Sandra Hermanus-Schröder, pastor 
 

Meeleven 
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 
nabijheid, 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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 1 augustus graag de 
kopij inleveren uiterlijk woensdag 28 juli voor 18.00 
uur 
 

mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl

