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Nieuwsbrief  
   

Zondag 8 augustus 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 

Kennismaken met de predikant 
Ik heet Bernard Hengeveld. Geboren en getogen in 
Winterswijk. We wonen sinds 1991 trouwens in Huizen, 
Noord Holland.  
Na mijn studie Theologie aan de Protestants 
Theologische Faculteit in Brussel en de 
Rijksuniversiteit van Leiden met als afstudeer 
onderwerp apostolaatstheologie en zendings 
wetenschap, ben ik drie jaar gemeentepredikant van de 
wijkgemeente Emmakerk (VPG) geweest op Curaçao. 
Daarna werd ik krijgsmacht predikant (leger-, 
luchtmacht) en als gevolg daarvan een tweetal keren 
uitgezonden naar Bosnië en Kroatië. De ellende van de 
oorlogen dus van nabij gezien. Na mijn FLO ben ik 
weer regelmatig terug geweest op de Antillen, namelijk 
als interim predikant op Curaçao en als gemeente 
dominee op Bonaire.  
Ik ben tot vorig jaar actief geweest als pastor/predikant 
voor de Stichting Epafras. Deze interkerkelijke stichting 
houdt zich met name bezig met het pastoraat aan 
Nederlandse gedetineerden in het verre buitenland. In 
mijn geval waren dat de landen Venezuela, Indonesië, 
Australië en Nieuw Zeeland. Bijzonder, omdat je 
geconfronteerd wordt met veel leed, criminaliteit binnen 
en buiten de gevangenis en ultiem gestrafte 
gevangenen, die wachten op de doodstraf (Indonesië). 
Ik wil U vragen om deze Stichting te steunen en hen in 
de gevangenis te gedenken in uw gebeden. 
Op deze zondag wil ik met u lezen uit  Matteüs, 13, 24-
30, 36-43. Dit is de gelijkenis over het zaad en het 
onkruid. Deze gelijkenis gaat over keuzes maken. 
Ik zie het als een groot voorrecht om aanstaande 
zondag uw (gast)voorganger te zijn. Wie weet, 
ontmoeten we elkaar! 
 

Met meeste groeten, Ds. Ben Hengeveld 

 

Kerkdienst online deze zondag – en vacatures 
In de zomerperiode, juni t/m augustus, worden 
vieringen op zondag live gehouden, afwisselend in de 
Pelgrimskerk, de Oase of de Regenboog. De diensten 
worden, als het kan 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 zo mogelijk zondagmiddag voor 14.00 uur 
op YouTube gezet. Het plan is dat de dienst in de 
Regenboog op zondag 8 augustus 2021 om 10:00 uur 
live wordt uitgezonden door Jan de Geus. 
 

 
Daarnaast wordt het geluid van de dienst live 
uitgezonden via Kerkdienstgemist of Kerkomroep. 
Komende zondag is de dienst voor ieder die dat wil te 
beluisteren via Kerkomroep Regenboog. Het is niet 
nodig om in te loggen. Later terugluisteren kan 
natuurlijk ook. Dat is ook een alternatief wanneer het 
geluid bijv. bij de live uitzending niet goed is. 
Er wordt hard aan gewerkt om in de komende tijd van 
elke zondagse dienst kwalitatief goed beeld en geluid 
te leveren. Goede apparatuur is besteld. Daarnaast is 
vooral meer menskracht nodig, vacatures dus! 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) 
 

Welkom in de kerk - graag reserveren 
Fijn om elkaar weer te zien in de kerkdienst, al is het 
nog op anderhalve meter afstand. Iedereen is in 
principe welkom, maar u bent zeker van een plaats als 
u zich heeft opgeven en bijtijds in de kerk bent. Er is 
namelijk per kerkgebouw een aantal bezoekers, dat 
niet mag worden overschreden en namen worden nog 
genoteerd. 
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). 
Wie meewerkt aan de dienst, ook graag opgeven. 
 

Willem van Lonkhuyzen 
 

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 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. 
Opgave kan bij:  
Douwe Klaucke; M 06 81 11 32 77; T (079) 316 80 00; 
E douwe@klaucke.net  of bij:  
Janny de Zeeuw; M 06 51 41 45 69; 
E jannydezeeuw@hotmail.com  of bij: 
Marijke Vis; T (079) 361 54 64; 
E marijke.m.vis@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/10829
mailto:jkjonker@gmail.com
https://pwzz.nl/bijeenkomsten.php
mailto:reserveringen@pwzz.nl
mailto:douwe@klaucke.net
mailto:jannydezeeuw@hotmail.com
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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 
Wie kan dit uitleggen? Bijbelverhaal: Johannes 6:22-29 
 
Jezus is over het water naar zijn leerlingen gelopen en 
aan de overkant van het meer aan land gegaan. De 
volgende dag komen mensen naar de plek waar ze 
hem het laatst gezien hebben en ontdekken dat hij er 
niet is. Ze gaan op zoek en vinden Jezus in 
Kafarnaüm. Daar praten ze met Jezus. Jezus vertelt 
dat Hij niet alleen komt om hun buik te vullen met 
brood en met vis, maar Hij komt om ons hart te vullen 
en ons verstand, het is een teken van Gods koninkrijk. 
Op het werkblad staan plaatjes uit het verhaal. Schrijf 
de woorden er maar bij en dan lees je van boven naar 
beneden de oplossing. 
 

Actie voor de Voedselbank bij AH 
 

Ben jij onze vrijwilliger? 

Thema: “Op een lege maag kan je niet leren” 
 

Van 30 augustus t/m zondag 5 september, houdt Albert 
Heijn een landelijke actie voor de schoolgaande jeugd 
van de Voedselbank. In Meerzicht en de andere 5  
AH’s in Zoetermeer wordt een “actie eiland” ingericht 
met thema gerichte producten die klanten voor de 
Voedselbank kunnen kopen. Deze worden door de 
kassière ingenomen en apart gezet in kratten. We zijn 
op zoek naar jou als  vrijwilliger om bij de ingang 
klanten, d.m.v. een flyer met producten, wijzen op deze 
actie en vragen om één of enkele producten voor de 
Voedselbank te willen kopen. 

Graag doen we dit met dubbeltallen in blokjes van 2 
uur. Op vrijdag en zaterdag is het in de winkels druk en 
levert dat veel producten voor de Voedselbank op. Als 
je langer of vaker wilt? Wij zijn er blij mee! Je kunt je 
ook vaker, bijv. voor 2 of 3 maal in die week je 
aanmelden! Met elkaar kunnen we wat moois 
neerzetten. Wil je meedoen of weet je iemand in je 
kennissenkring? Opgeven bij: Grietje Cusell, 
M 06 38 10 42 57 of E ma-grietje@hetnet.nl  
 

Orde van dienst 8 augustus 2021 
 
Locatie : De Regenboog 
Voorganger : ds. B. Hengeveld; Huizen 
Organist :  Jeroen van Smeden 
Ouderling :  Wil Bettenhaussen 
Diaconaal 
medewerker :  Annelies Keuning 
Lector :  Maries Verheijke 
Beamer : Mirna Baak 
Opname 
Live Stream : Jan de Geus 
Koster : Gerard Bettenhaussen 

 
Collectes 8 augustus 2021 
 
1ste collecte: 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 

 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 

Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 

Welkom door ouderling van dienst 
 

U mag gaan staan  

 

Aanvangslied: 'Kom nu met zang en roer de snaren' 
 Psalm 33 vers 1 (NLB) 
 Gezongen door de gemeente 
 

Stilte 
 

Drempelgebed 
 

Bemoediging en groet 
 

Vervolg aanvangslied: 
 'Wij wachten stil op Gods ontferming'  
 Psalm 33 vers 8 (NLB) 
 Gezongen door de gemeente 
 

U mag gaan zitten 
 

Kyriëgebed 
 

Glorialied:  'God in den hoog' alleen zij eer' 
 Lied 302 vers 1 en 3 (NLB) 
 Gezongen door de gemeente 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed om de heilige Geest 
 

http://www.pwzz.nl/
http://www.pwzz.nl/
mailto:webmaster@pwzz.nl
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
mailto:ma-grietje@hetnet.nl
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Schriftlezing: Matteüs 13: 24 - 30 en 36 - 43 
 

Zingen: 'Here Jezus, om uw woord' 
 Lied 314 vers 1 en 3 
 Gezongen door de zanggroep 
 

Verkondiging 
 

Kort meditatief orgelspel 
 

Zingen: 'Liefde Gods die elk beminnen' 
 Lied 754 vers 1 en 3 (NLB) 
 Gezongen door de zanggroep 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

U mag gaan staan 
 

We gedenken: 
 

 Astrid Irene Brouwer  
 Jacoba Schoonveld-Boomsma  
 

We luisteren naar: 'Dank sei dir Herr' 
 

U mag gaan zitten 

 

Inzameling van de gaven 
 

Gebeden 
Dankgebed - voorbeden - stil gebed - (door allen uitgesproken) 
Onze Vader … 
 

U mag gaan staan 
 

Slotlied: 'Aan U behoort, o Heer der heren'  
 Lied 978 vers 1 en 4 (NLB) 
 Gezongen door de gemeente 
 

Zegenbede 
afgesloten met het gezongen Amen 

 

Rondom De Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente, als een hartelijke groet naar, Mevr. M. 
Brinksma-van den Ende   
 

CvdT 
 

Dienst zondag 8 augustus 
Zondag 8 augustus is de dienst in De Regenboog, u 
kunt zich hier opgeven: 
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=258 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. 
Douwe Klaucke; M 06 81 11 32 77; T (079) 316 80 00; 
E douwe@klaucke.net 

 

Rondom De Oase 

 

Bloemengroet 
Namens de Oase geloofsgemeenschap gaan de 
bloemen deze week met een hartelijke groet naar 
mevr. N. Huizer-v.d. Ploeg 

Bericht van overlijden 
Via de kerkelijke ledenadministratie vernamen wij dat 
ons gemeentelid de heer R.H. Peters is overleden op 
20 juli 2021. Hij is 86 jaar geworden. 
Dhr. Peters woonde met zijn vrouw, mevr. E.H.J. 
Peters-van Biezen op de Bisschopsberg. Wij wensen 
zijn vrouw, hun verdere familie en allen die hem zullen 
missen de troostende nabijheid van God en mensen. 
Mevrouw Peters heeft al jaren een zwakke gezondheid. 
Zij ontvangt nu dagelijks zorg. 
 

Verjaardagen 80+ 
Maandag 9 augustus is mevrouw A.J. Selis-de Vries 
jarig. Zij wordt 85 jaar.  
Maandag 9 augustus is ook de heer R.O. van 
Ravenswaay jarig. Hij wordt 81 jaar. 
 
Zaterdag 14 augustus is mevrouw C.W. de Groot-Taal 
jarig. Zij wordt 86 jaar.  
 

We wensen hen een gezegende dag toe en wensen 
dat er mensen om hen heen zijn die zorg en aandacht 
voor hen hebben. 
 

Bedankt 
Beste gemeenteleden, wij zijn heel dankbaar  voor de 
vele kaarten en bloemen en andere reacties die zij bij 
hun 60 jarig huwelijk  en de verjaardag van Sanneke 
ontvingen. Een prachtige uiting van  onderlinge 
saamhorigheid. 
 

Sanneke en Jaap Mast 
 

Oecumenisch ontmoeten 
Al even wordt er in de wijk Meerzicht naar 
mogelijkheden gezocht om elkaar te ontmoeten. In de 
Genesarethkerk is dat nu elke vrijdagochtend van 10 
tot 12:00 uur. In De Oase is op dinsdagmiddag zo’n 
moment ontstaan door de afhaalmaaltijden. Van 16:00 
tot 17:30 uur is er een gezellig samenzijn. Wie een 
maaltijd besteld heeft, kan hem dan ophalen. Maar ook 
zonder maaltijd, leuk als u even langs komt. We 
houden ons aan coronaregels zonder dat dit de 
gezelligheid in de weg zit. Kom gezellig langs, zo 
hebben we  met elkaar een mooie zomer. 
 

Klaver4: Ria, Annie, Reinier, Marius en Grietje  
 

Rondom De Regenboog 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mw. 
Nilanka Koornneef. 
Nilanka is hier pas  komen wonen. We wensen haar 
toe dat ze zich snel thuis mag voelen op haar nieuw 
levensplek. 
 

Meeleven 
Voor Nelleke en Wim van der Ende, 
blijft het onverminderd een spannende tijd. Nelleke 
hoopt dat ondanks complicaties die haar heel ziek 
maken ze toch de chemokuur af kan  maken. We 
bidden voor haar en haar gezin om moed en geloof. 
We bidden voor Mw. Enderman-Deen (Rozentuin) om 
Gods vrede in haar hart nu zij in haar laatste 
levensdagen is. We bidden ook om troost en moed 
voor haar gezin nu zij moeder en oma los moeten 
laten. 

https://pwzz.nl/reserveren.php?id=258
mailto:douwe@klaucke.net
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Verjaardagen 80+ 
Mevr. C. Klein-Spaans wordt op 9 augustus 85 jaar. 
 
Mevr. C. Reitsma-Verheij wordt op 10 augustus 88 
jaar.  
 
Allen van harte gefeliciteerd!! 
 

Huwelijksjubleum 
Op 14 augustus vieren Gerard en Thea Weerdenburg-
Verschoor hun 50-jarig huwelijksjubileum. 
 
 
U van harte gefeliciteerd!! 
 

Inloophuis  
U bent vrijdag van harte welkom in het Inloophuis in 
Kerkelijk centrum De Regenboog.  
Tussen 10.00 en 12.00 uur staat de koffie klaar en kunt 
u een praatje maken met andere gasten of vrijwilligers. 
Tegen 12 uur is er soep en broodje. 
 
  
 
 

 

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 15 augustus graag de 
kopij inleveren uiterlijk woensdag 11 augustus voor 
18.00 uur 
 

mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl

