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Nieuwsbrief  
   

Zondag 22 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 
Bedankt voor de uitnodiging om bij jullie voor te gaan! 
Ik ben Nienke de Ronde uit Delft. Ik ben afgestudeerd 
theoloog en ga als proponent regelmatig voor in 
kerkdiensten in de regio. Daarnaast werk ik voor de 
missionaire organisatie IZB, als begeleider van kerken 
die graag meer invulling willen geven aan hun 
missionaire roeping. Daarvoor werk ik veel met 
predikanten, kerkenraden en gespreksgroepen om te 
ontdekken hoe je als gelovigen je geloof kunt delen. 
Ook maak ik voor de IZB regelmatig columns en 
podcasts over geloven in het dagelijks leven. 
 
In deze dienst spiegelen we onszelf aan de 
geschiedenis van de kleine Samuël, die als kind in het 
heiligdom van God opgroeit en van de oude Eli leert 
hoe hij Gods stem kan verstaan. Maar we spiegelen 
onszelf ook aan het religieuze systeem van die tijd, dat 
gekenmerkt werd door machtsmisbruik en zelfzucht, en 
waarin God amper meer tot spreken kwam. Wat heeft 
Gods handelen in die tijd tot ons te zeggen? Hopelijk 
gaan we er iets van ontdekken! 
 

Nienke de Ronde 
 

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 op YouTube gezet. Het kan geen 
kwaad om komende zondag even te kijken of de dienst 
in de Oase om 10:00 uur wordt uitgezonden. Maar ik 
verwacht dat een opname wordt gemaakt door Toon 
Haije en dat die ’s middags op YouTube wordt 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 Kerkdienstgemist. 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 M 06 12 07 38 65) 
 

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. Hieronder vindt u voor 4 weken de links om 
zich aan te kunnen melden. 
 

- Zondag 22 augustus is de live viering in De Oase, u 
kunt zich d.m.v. van de volgende link  opgeven: 
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=264 

- Zondag 29 augustus is de live viering in De 
 Regenboog, u kunt zich d.m.v. de volgende link 
 opgeven: https://pwzz.nl/reserveren.php?id=267 
- Zondag 5 september is de live viering in de 

 Pelgrimskerk, u kunt zich d.m.v. de volgende link 
opgeven: https://pwzz.nl/reserveren.php?id=328 

- Op zondag 12 september is de live viering in De 
Oase, u kunt zich d.m.v. de volgende link opgeven: 
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=331 

 

Als u op één van de bovenstaande links klikt dan komt 
u direct in het reserveringsformulier. Als u een 
emailadres invult krijgt u een bevestigingsmail op uw 
ingevulde emailadres. 
Als dit voor u te moeilijk is kunt u zich ook telefonisch 

aanmelden bij Willem van Lonkhuyzen M 06 20 97 81 86 
(graag  tussen 19.00-21.00 uur)  of  bij  Douwe Klaucke 
M 06 81 11 32 77; T (079) 316 80 00. De mensen die  
meewerken aan de dienst, dienen zich zelf op te geven. 
 

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. 

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
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1082-De-Oase-Zoetermeer
mailto:jkjonker@gmail.com
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=264
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=267
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=328
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=331
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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  
 

Doop en belijdenis op 5 september 2021 

in de Pelgrimskerk 
Graag deel ik met u en jullie het vreugdevolle nieuws 
dat Harold Mourik en Miriam van der Kraats het 
verlangen hebben hun zoon Harvey Marinus Mourik te 
laten dopen in ‘onze’ Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid. 
Harvey is geboren op 10 oktober 2020 (10/10/20) en 
woont met zijn ouders aan de Goudenregenzoom in 
Zoetermeer. 
Met het verlangen naar de doop van Harvey, groeide 
bij Miriam het verlangen om zelf gedoopt te worden. De 
ouders van Miriam hadden er na haar geboorte bewust 
voor gekozen om hun dochter in alle vrijheid hier zelf 
een keuze in te laten maken. 
Voorafgaand aan een volwassen doop vraagt de 
Protestantse Kerk of de dopeling belijdenis van het 
geloof wil afleggen. Dat wil Miriam graag. Daaruit 
volgde bij Harold de wens om zijn doop in de Grote 
Kerk van Sliedrecht te willen be-amen door gelijktijdig 
met Miriam ook belijdenis van zijn geloof te doen.  
Als gemeente zijn wij dankbaar dat we binnenkort twee 
nieuwe belijdende leden en één nieuw dooplid mogen 
verwelkomen in de Protestantse Wijkgemeente 
Zoetermeer-Zuid. 
We hopen en vertrouwen dat Harold, Miriam en Harvey 
zich hier thuis zullen voelen en dat met deze nieuwe 
lidmaten ‘onze’ gemeente van Christus verder mag 
groeien en bloeien. 
 

Ds. Marjan Zebregs 
 

Actie voor de Voedselbank bij AH 
 

Ben jij onze vrijwilliger? 
Thema: "Op een lege maag kun je niet leven" 
 

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, te 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 wil? Wij zijn er blij mee! Je kunt je 
ook vaker, bijv. voor 2 of 3 maal in de week je 
aanmelden! Met elkaar kunnen we wat moois 
neerzetten. Wil je meedoen of weet je iemand in je 
kennisenkring? Opgeven bij Grietje Cusell:  
M 06 38 10 42 57 of E ma-grietje@hetnet.nl 

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 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 
 

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 jaar-
project van diaconie/ZWO. Sinds Pasen is al meer dan 
€ 1000,00 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) 
 

Soos 60+ in De Regenboog  
De soos 60+ gaat weer starten op maandag 6 
september aanstaande in Kerkelijk Centrum ‘De 
Regenboog’ van 14.00-16.00 uur. Soosleden en gasten 
(€ 3,00 per keer) zijn van harte welkom op deze 
middag. Deze middag staat in het teken van het delen 
van vakantieherinneringen in Nederland. Ik stel voor 
dat iedereen vakantiefoto’s hiervoor meeneemt. Het 
mogen zowel recente foto’s als foto’s uit ‘een grijs 
verleden’ zijn. Ik kijk uit naar een gezellige ‘vakantie-
middag’ met elkaar. 
 

Marianne Brouwers 
 

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. 

mailto:secretaris.beroepcie.pwzz@outlook.com
mailto:ma-grietje@hetnet.nl
mailto:douwe@klaucke.net
mailto:jannydezeeuw@hotmail.com
mailto:marijke.m.vis@gmail.com
mailto:zwovandepor@gmail.com
http://www.pwzz.nl/


 

3 

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 
 

Toelichting op de collectes 
 

Bij de 1ste collecte: Roemenië (Stichting ZoBeRo) 
Stichting  ZoBeRo zendt ieder jaar  eind september  
een transport  van 5 vrachtwagencombinaties met 
goederen vanuit Benthuizen naar Roemenië, die daar  
worden  overhandigd  aan hun contacten in drie 
plaatsen. In 2020 was vanwege corona maar beperkt 
transport mogelijk, dit jaar kan dit weer volledig plaats-
vinden. De naam ZoBeRo is afgeleid van de begin- 
letters van Zoetermeer, Benthuizen en Roemenië. De 
stichting is opgericht in 1983. Ze zamelt geld en 
goederen  in voor de Roemeense bevolking  die onder  
de armoedegrens leeft, maar ook voor (kinder-) 
ziekenhuizen, scholen, weeshuizen, gehandicapten en 
verzorgingshuizen. Hoewel in het algemeen de 
economie in de Oost-Europese landen verbetert is er in 
Roemenië  nog volop armoede.  
Met uw bijdrage in deze collecte helpt u de kosten 
voor  het transport,  waaronder brandstof, te betalen  
en het werk van de stichting  mogelijk  te maken.  
 

De 2de collecte is voor Wijkwerk 
Voor deze collecte ook graag uw aandacht.  
 

Orde van dienst 22 augustus 2021 
 

Locatie  : De Oase 
Voorganger : Prop. Mw. Nienke de Ronde 
Ouderling : Gerda Vooijs 
Diaken  : Wout van Goeverden 
Organist : Arend van der Toorn 
Lector  : Elsbeth van Beem 
Beamer    : Loes van der Sluis 
Opname 
Live Stream    :Toon Haije 
Koster  : Marius Cusell 
 
Collectes 22 augustus 2021 
1ste collecte: Diaconie ZoBeRo * 
2de collecte: Wijkwerk 
 

*  Zoetermeer, Benthuizen, Roemenië 
 

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: 'In de veelheid van geluiden' 
 Lied 283 vers 1, 3 en 4 (NLB) 
 Gezongen door de gemeente 
 

Stilte 
 

Drempelgebed 
 

Bemoediging en groet 
 

Vervolg aanvangslied: 
 

 'Die ons naam voor naam wilt noemen'  
 Lied 283 vers 5 (NLB) 
 Gezongen door de gemeente 
 

U mag gaan zitten 
 

Kyriëgebed 
 

Glorialied:  'Zie, aller ogen zijn op U gericht' 
 Psalm 145 vers 5 en 6 (NLB) 
 Gezongen door de zanggroep 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed om de heilige Geest 
 

1ste Schriftlezing: 1 Samuel 3: 1 - 21 
 

2de Schriftlezing: Matteüs 21: 10 - 13 
 

Zingen: 'Here Jezus, om uw woord' 
 Lied 314 vers 1, 2 en 3 
 Gezongen door de zanggroep 
 

Verkondiging 
 

Kort meditatief orgelspel 
 

Zingen: 'Here, maak mij uwe wegen' 
 Psalm 25 vers 2 en 7 (NLB) 
 Gezongen door de zanggroep 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Inzameling van de gaven 
 

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

U mag gaan staan 
 

Slotlied: 'God is tegenwoordig'  
 Lied 906 vers 1, 7 en 8 (NLB) 
 Gezongen door de gemeente 
 

Zegenbede 
afgesloten met het gezongen Amen 

 
 

http://www.pwzz.nl/
mailto:webmaster@pwzz.nl
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
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Rondom De Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
Deze week zijn er nog twee jarigen van de 
Pelgrimskerkgemeente die we van harte willen 
feliciteren. 
Op vrijdag 20 augustus is Dirk Ras jarig. Op de 
ontmoetingsmiddag bij de Pelgrimskerk op 18 augustus 
is er met het gebruikelijke bloemetje ook de nodige 
aandacht aan besteed. Verder gaat er deze week een 
bloemetje naar Marga Stout. 
 
Wij willen beide jarigen alle goeds en God's Zegen 
toewensen en nog goede jaren met allen die hun lief 
zijn. 
 

CvdT 
 

Jarigen 70+  
Deze week zijn er geen 70+ verjaardagen. 
 
 

Rondom De Oase 

 

Bloemengroet 
Namens de Oase geloofsgemeenschap gaan de 
bloemen deze week met een hartelijke groet naar 
mevr. R. Klom en als felicitatie naar mevr. M. Bos-
Laurens. Gisteren 21 augustus bereikte zij de leeftijd 
van 90 jaar. 
 

Verjaardagen 80+ 
Op vrijdag 27 augustus wordt dhr. F. van Mil, 82 jaar. 
 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 

Bedankt 
De afgelopen maanden, met name na het overlijden 
van Henk, hebben wij van velen kaarten en andere 
vormen van meeleven ontvangen. Dat heeft ons goed 
gedaan. Graag wil ik u hartelijk bedanken voor alle 
meeleven uit de wijkgemeente. 
 

Jopie Noordijk 
 
 

Rondom De Regenboog 
 

Verjaardagen 80+ 

Dhr. D. Beer wordt op 23 augustus 81 jaar 
 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 

Inloophuis 
A.s. vrijdag is er geen inloop, maar wel de maaltijd. 
Daarvoor was opgave noodzakelijk. 
 

Vakantie Wil Bettenhaussen 
Tot 3 oktober ben ik op reis. Voor pastorale zaken kunt 
u terecht bij Sandra Hermanus-Schröder. 

 

 

 

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 29 augustus kopij 
uiterlijk woensdag 25 augustus voor 18.00 uur 
 

 

mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl

