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Nieuwsbrief   
   

Zondag 15 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 
Lieve geloofsnoten, “De mensen waren geweldig onder 
de indruk” lezen we in Marcus 7:37a. Ze konden hun 
mond er niet over houden, het verhaal ging als een 
lopend vuurtje en hoe goed de Heer ook Zijn best deed 
om de mensen te laten zwijgen, het hielp niet. Waar het 
hart vol van is, stroomt de mond van over! Prachtig, als 
ook wij als kerk vol zijn van de grote daden van God in 
ons leven. Dus vraag ik me af: hoe is dat bij ons? Van 
welk nieuws bent u en ben jij vandaag de dag geweldig 
onder de indruk? Ik geef u en jou deze zondag een 
voorbeeld van een nieuwsbericht dat mij bijzonder 
geraakt heeft. Graag kom ik met jullie daarover in 
gesprek, ook omdat het zo mooi past bij verschillende 
psalmen en liederen die deze zondag centraal staan. 
Vandaag is het 15 augustus, het einde van de WO II in 
Zuid-Oost Azië en daarmee het eind van de WO II, 
wereldwijd. Een dag van bevrijding, dus, dat voor veel 
Indische Nederlanders van grote betekenis is! 
Tegelijkertijd is de vrede, sjaloom, wereldwijd nog ver. 
Daarom luisteren we vandaag - als gebed voor de nood 
van de wereld - naar het Indische Onze Vader. 
 
Een gezegende zondag en komende week gewenst, 

Sandra Hermanus-Schröder, pastor 
 

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 
Pelgrimskerk op zondag 15 augustus om 10:00 uur 
wordt opgenomen en ’s middags op YouTube gezet. 
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 Pelgrimskerk. 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 intussen geleverd. 
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 
M 06 20 97 81 86 (tussen 19.00 - 21.00 uur). 
Wie meewerkt aan de dienst, ook graag opgeven. 
 

Willem van Lonkhuyzen 
 

Voortgang beroepingscommissie  
Zoals eerder gemeld in de Nieuwsbrief is de 
beroepingscommissie aan het werk gegaan voor het 
vervullen van de predikantsvacatures. Onderdeel van 
de procedure is dat u als lid van de wijkgemeente 
Zoetermeer Zuid de gelegenheid krijgt om namen van 
kandidaten te noemen die u geschikt acht om onze 
vacatures te vervullen. 
Indien u hiervan gebruik maakt kunt u dit schriftelijk 
doorgeven aan de secretaris van de beroepings-
commissie Ton Verheijke, bij voorkeur per email. U dient 
uw opgave te voorzien van een motivering waarom u de 
door uw genoemde kandidaat geschikt vindt en van uw 
eigen naam. 
De profielschets is op te vragen via de website. 
Uw opgave dient uiterlijk 5 september 2021 in bezit te 
zijn van de secretaris van de beroepingscommissie te 
zijn. De contactgegevens van Ton Verheijke zijn: 
secretaris.beroepcie.pwzz@outlook.com; Melkwit 19, 
2718 AP Zoetermeer. 
 

Jaap van den Berg, voorzitter beroepingscommissie  

 
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.  
 

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:secretaris.beroepcie.pwzz@outlook.com
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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 
 

Voor de kinderen en hun (groot)ouders 
Brood uit de hemel. Bijbelverhaal: Johannes 6: 30 - 40 
 

Mensen zeggen tegen Jezus: 'Geef ons een wonder, 
dan zullen we in U geloven.' Een wonder zoals de 
Israëlieten dat vroeger gehad hebben, toen er manna uit 
de hemel kwam.  
Als antwoord op hun vraag zegt Jezus: 'Ik bén het brood 
dat leven geeft.'  
In het Johannesevangelie staan zeven 'ik ben' -
uitspraken van Jezus.  
Met het werkblad oefen je met beeldtaal. Op het 
werkblad staan 16 plaatjes. Een aantal daarvan past bij 
de 'ik ben'-uitspraken' van Jezus. Welke? Bespreek alle 
kaartjes. Welke van de kaartjes passen bij jou? Of heb 
je ze een ander beeld van jezelf ? Maak daar maar een 
grote tekening van. 
 

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  
 

Toelichting op de collectes 
 

Bij de 1ste collecte: Christenen in Pakistan 
staan sterker in hun geloof 

 

In Pakistan voelen veel christenen 
zich kwetsbaar en onzeker. Zij maken 
deel uit van een minderheid. Ook 
horen ze bij de laagste klasse en 
daarmee bij de armste bevolkings-
groepen. Veel christenen weten 
bovendien relatief weinig over het 
christelijk geloof.  

Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een 
sterke en vernieuwende kerk. Studenten en 
voorgangers kunnen, cursussen en trainingen volgen 
over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 
tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig 
kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker 
in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en 
vernieuwende kerk in Pakistan? 

Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het 
zendingswerk van Kerk in Actie, zoals dit project in 
Pakistan. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.  
Zie de video https://vimeo.com/317251021 en de 
website www.kerkinactie.nl/christeninpakistan 
 
De 2de collecte is voor het Wijkwerk 
Voor deze collecte ook graag uw aandacht.  
 

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) 
 

Orde van dienst 15 augustus 2021 
• Locatie: Pelgrimskerk 

• Voorganger: Sandra Hermanus 

• Ouderling: Astrid Maas 

• Diaken: Marijke Vis 

• Organist: Joop Dekker 

• Lector: Yvette Maas 

• Koster: Sietse Top 
 
 

KOMEN 
 
Orgelspel 
 

Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 

Welkom door ouderling van dienst 
 

ZINGEN Psalm 146, vers 1  
'Zing, mijn ziel voor God, uw Here' 
 

Moment van stilte voor persoonlijke voorbereiding 
 

Begroeting, bemoediging en openingsgebed 
 

ZINGEN Psalm 146, vers 3  
'Heil wien Jakobs God wil bijstaan' 
 

mailto:douwe@klaucke.net
mailto:jannydezeeuw@hotmail.com
mailto:marijke.m.vis@gmail.com
mailto:ma-grietje@hetnet.nl
https://vimeo.com/317251021
http://www.kerkinactie.nl/christeninpakistan
mailto:zwovandepor@gmail.com
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Gebed voor de nood van de wereld 
 

Glorialied NLB 146a, vers 1 en 5  
'Laat ons nu vrolijk zingen' 
 

WOORD 
 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 

Eerste Bijbellezing: Jesaja 35: 1 - 10 
 

Luisteren: 'De woestijn zal bloeien als een roos', 
arr. Peter van Essen 
 

Tweede Bijbellezing: Marcus 7: 31 - 37 
 

ZINGEN NLB 534 
'Hij die de blinden weer liet zien' 
 

Verkondiging – Marcus 7: 37a 
"De mensen waren geweldig onder de indruk" 
 

ZINGEN Psalm 139, vers 1 en 7 
'Heer, die mij ziet zoals ik ben' 
 

ANTWOORD 
 
1e collecte: Kerk in Actie, christenen in Pakistan 
2e collecte: wijkwerk  
 

Bericht van overlijden van deze week 
Gedachtenislied, orgel speelt Psalm 23b 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
Onze Vader (oecumenisch) 
 

GAAN 
 
ZINGEN: NLB 425  
'Vervuld van Uw zegen gaan wij onze wegen' 
 

Wegzending en zegen 
 

 

Rondom De Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
 

Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk 
gemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar mw. 
T. de Wit-Hartog. 
Tine hoopt a.s. woensdag - 18 augustus - voor de 94ste 
keer haar geboortedag te gedenken.  We wensen haar 
alle goeds toe en nog goede jaren met allen die haar lief 
zijn. 
 

MV  

 

Jarigen 70+ 15 - 21 augustus  
 

• Woensdag 18 augustus, Mevr. T. de Wit-Hartog,     
 

• Vrijdag 20 augustus,  Dhr. D.H. Ras, 
 

• Zaterdag 21 augustus, Mevr. M.J. Stout-van Beilen,  

 

 

Rondom De Oase 

 

Bloemengroet 
 

Namens de Oase geloofsgemeenschap gaan de 
bloemen met een hartelijke groet deze week naar mevr. 
v.d. Bol-v. Beek, als teken van meeleven na het 
overlijden van haar man. 
 

Verjaardagen 80+ 
 

• Zondag 15 augustus, Mevr. C.E. Spaans-van der 
Tang, 89 jaar.  

• Dinsdag 17 augustus, Mevr. J. van den Berg-van der 
Lelij, 87 jaar. 

• Zaterdag  21  augustus,  Mevr.  M.A.  Bos-Laurens, 
90 jaar 

 

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

Bericht van overlijden 
 

Via de kerkelijke ledenadministratie vernamen wij dat 
ons gemeentelid mevrouw E.H.J. (Els) Peters-van 
Biezen is overleden. Zij overleed op 3 augustus, kort na 
het overlijden van haar man op 20 juli jl.  
Mevrouw Peters is 89 jaar geworden. Zij woonde op de 
Bisschopsberg en zij had al jaren een zwakke 
gezondheid. Wij wensen haar dochter, schoonzoon en 
kleinkinderen en allen die haar zullen missen de 
troostende nabijheid van God en mensen. 
 

 

Rondom De Regenboog 
 

Verjaardagen 80+ 
 

Mevr. W.J. den Heijer-de Bruijn wordt op 15 augustus 
85 jaar 
 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Inloophuis 
 

A.s. vrijdag  is er weer inloophuis tussen 10 en 12.00 uur 
in Kerkelijk Centrum De Regenboog. 
U bent van harte welkom voor een kopje koffie en een 
praatje. Tegen het eind van de morgen is er soep en een 
broodje.  
Als u op 27 augustus mee wilt doen met de 
maandelijkse maaltijd dan moet u zich op 20 augustus 
op komen geven.  
De kosten zijn 5 euro. 
 

Bericht van overlijden 
 

In de nacht van 9 op 10 augustus is Thuisgeroepen en 
heengegaan onze zuster in het geloof, mevrouw H.G.J. 
Enderman-Deen, in de leeftijd van 97 jaar.  
Mevrouw Enderman was een lieve zorgzame vrouw die 
leefde voor haar dierbaren: haar man en gezin; haar 
kinderen en (achter)kleinkinderen en al haar dierbaren 
zolang ze maar "eigen" waren.  
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Mevrouw was, toen ze nog kon, betrokken bij het 
Inloophuis. Haar geloof deelde ze niet zozeer in 
woorden maar vooral in daden. 
Mevrouw was al enige tijd weduwe, ze woonde de 
laatste maanden in De Rozentuin. Daar heb ik haar 
mogen bezoeken, haar mogen bemoedigen en haar 
mogen zegenen voor haar laatste reis. Mevrouw is 
vredig heengegaan.  
De dankdienst voor haar leven zal in de kring van familie 
en geliefden plaatsvinden.  
Moge onze goede God de dierbaren van mevrouw 
Enderman-Deen troosten met vrede, kracht en Zijn 
zegen in de tijd van afscheid nemen en de tijd die komt!   
 

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 22 augustus graag de 
kopij inleveren uiterlijk woensdag 18 augustus voor 
18.00 uur 
 

mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl

