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Nieuwsbrief  
   

Zondag 29 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 
“Willen jullie ook weggaan?”, vraagt de Heer aan zijn 
leerlingen, als blijkt dat Zijn woorden een grotere impact 
op hun leven, denken en geloven hebben dan verwacht. 
Een confronterende vraag van de Heer. Want het Woord 
van God kan je soms danig door elkaar schudden. Het 
kan zo anders zijn, dan je je voorstelt of redelijk acht, dat 
je in verzet kan komen. Net zoals dat de leerlingen van 
Jezus overkomt. De vraag is dan wat je gaat doen: bij 
Jezus blijven of Hem de rug toekeren … Hier zullen we 
het vandaag over hebben met elkaar. 
Gezegende zondag en mooie week toegewenst, 
 

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 Regenboog op zondag 29 augustus 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 zijn goede vorderingen om in de komende tijd van 
elke zondagse dienst kwalitatief goed beeld en geluid te 
leveren. Goede apparatuur is er nu. 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. 
Hieronder vindt u voor 4 weken de links om zich aan te 
kunnen melden. 

 

- 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 
- Op zondag 19 september (Startzondag) is de live 

viering in De Regenboog, u kunt zich d.m.v. de 
volgende link opgeven: 

 https://pwzz.nl/reserveren.php?id=335 
 

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 beroepings-
commissie 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 beroepings-
commissie te zijn. De contactgegevens van Ton 
Verheijke zijn: 
secretaris.beroepcie.pwzz@outlook.com; 
 
 

Jaap van den Berg, voorzitter beroepingscommissie  
 

Startzondag 19 september 
We beginnen met een dienst in De Regenboog, met 
voorgangers Sandra Hermanus-Schröder en Marjan 
Zebregs en vervolgens een bescheiden programma. 

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/reserveren.php?id=267
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=328
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=331
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=335
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=335
mailto:secretaris.beroepcie.pwzz@outlook.com
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We hebben nog te maken met de 1,5 m maatregelen en 
in de loop van het seizoen is er meer aandacht voor de 
aftrap van de PWZZ. 
Een tipje van de sluier, daarbij hebben we u en jou 
allemaal nodig. 
We laten ons zien aan elkaar! Leden van werkgroepen, 
kerkenraad, koren en eigenlijk de hele gemeente 
worden uitgenodigd om input voor een PowerPoint 
sheet aan te leveren en/of in 1 minuut iets te vertellen 
over een activiteit waarbij je betrokken bent. Dit zenden 
we ook uit, dus daarmee betrekken we meteen de 
gemeenteleden die thuis meekijken. Input graag per 
mail naar elmavandenbroekbuis@gmail.com 
 

Samen eten! De Amerikaanse lunch: aan iedereen die 
wil aanschuiven, vragen we om een lunchgerecht mee 
te nemen. Voor sap en frisdrank wordt gezorgd. En 
verder ontmoeting en gezelligheid voor jong en oud. 
Inschatting van de eindtijd: 13.30 uur. 
 

Het organisatieteam: Marianne Brouwers, Gerda Vooijs 
en Elma van den Broek. 
 

Welkom bij de Creagroep 
We hebben de draad weer opgepakt! Op de 2e en 4e 
maandag van de maand is van 9.30 - 11.30 uur 
Creagroep Violet weer actief. We hebben dan 2 
gezellige uurtjes handvaardigheid in De Regenboog. 
Wat is de 'formule'? Van materialen die we van allerlei 
mensen gratis ontvangen maken we leuke en mooie 
spulletjes om te verkopen ten bate van verschillende 
goede doelen. De deelnemers bepalen zelf wat ze willen 
doen. Iedereen kan meedoen, dus ook van buiten 
Rokkeveen bent u van harte welkom. De toegang is vrij, 
slechts een kleine bijdrage voor koffie of thee wordt 
gevraagd. Graag tot ziens! 
 

Het team: Coby Nijdam, Carla Baak en Irene de Geus 
(irene@geusnet.nl, M 06 30 48 55 82) 
 

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, 15 en 29 september om 14.30 uur de 
deur van 't Centrum open. 
Er is 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 

 

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 

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 
 

Orde van dienst 29 augustus 2021 
 
Locatie : De Regenboog 
Voorganger : Sandra Hermanus-Schröder 
Ouderling : Marianne Brouwers 
Diaken : Tineke Blankenspoor 
Organist : Dries Piening 
Lector : Marije Verheijke 
Beamer : Jan de Jonge 
Opname/ 
Live Stream : Jan de Geus 
Koster : Frits von Meijenfeldt 
 

Collectes 29 augustus  
1ste collecte: Plaatselijke diaconie 
2de collecte:  Kerk 
 
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: 'Ik loof de Heer altijd' 
 Psalm 34 vers 1 (NLB) 
 

Stilte  
(bedoeld voor persoonlijke voorbereiding op de dienst) 
 

Groet en bemoediging  
 

Drempelgebed   
 

Vervolg aanvangslied: ''k Heb naar de Heer gevraagd' 
 Psalm 34 vers 2 en 9 (NLB) 
 

U mag gaan zitten 
 

Kyriëgebed – gebed voor de nood van de wereld 
 

Glorialied: 'Groot is Uw trouw, o Heer' 
 Lied 885 vers 1 en 2 (NLB) 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de verlichting met Gods Heilige Geest  
 

Schriftlezing: Zacharia 8: 4 - 8 en 8: 20 - 23 
 

Zingen: 'De Here, de heerser der aarde' 
 Lied 770 vers 1, 2 en 4 (NLB) 

mailto:elmavandenbroekbuis@gmail.com
mailto:irene@geusnet.nl
mailto:douwe@klaucke.net
mailto:jannydezeeuw@hotmail.com
mailto:marijke.m.vis@gmail.com
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
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zie: https://www.youtube.com/watch?v=x3G-Kc7ohpY  
 

Schriftlezing: Johannes 6: 60 - 71 
 

Zingen: 'Omdat Hij niet ver wou zijn' 
 Lied 528 vers 1 (refrein) en 5 (refrein) (NLB) 
 

Verkondiging 
 

Thema: “Willen jullie soms ook weggaan?” (Jezus) 
 

Meditatief orgel/pianospel 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Aankondiging inzameling van de gaven 
 

Zingen: 'Heer, U ziet alles' (Dries Piening) 
 

 Refrein: 
 Heer, U ziet alles, U kent mij zoals ik ben 
 Vanuit de hemel weet u precies wat ik denk 
 En waar ik naar toe zal gaan, 
 U kent geheel mij hart en de weg die komen gaat 
 Leid mij op de weg naar Uw eeuwig Koninkrijk 
 
1 U bent bij mij, Uw hand rust op mij 
 Dat is voor mij vaak moeilijk te begrijpen 
 Ik zou soms willen vluchten, ik weet dan niet waarheen 
 Overal waar ik kom, is Uw Geest mij steeds nabij 
 

2 Wanneer ik struikel, helpt U mij overeind 
 Al is het nog zo donker in mijn hart 
 Ik wil U graag vertellen, wat ik heb gedaan 
 U luistert naar mij en Uw Geest is mij nabij 
 

3 Ik zou soms moeten zingen, U prijzen om Uw naam 
 Iets wat ik niet altijd zomaar kan 
 Ik heb nog zoveel vragen, U leidt mij op Uw weg 
 Als ik tot U bid, is Uw Geest mij steeds nabij 
 

Berichten van overlijden 
 

Zingen: 'Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt' 
 Lied 247 vers 1 en 4 (NLB) 
 

Herdenken van Cornelis (Kees) Ketel met wit steentje 
 

Zingen: 'Wat de toekomst brengen moge' 
 Lied 913 vers 1, 2, 3 en 4 (NLB) 
 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 

U mag gaan staan 
 

Slotlied: 'Ga met God en Hij zal met je zijn' 
 Lied 416 vers 1, 2, 3 en 4 (NLB) 
 

Zegen, afgesloten met het gezongen Amen 

 
Rondom De Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente als een hartelijke groet en ter bemoediging 
naar zr. M.M. Land-Mulder 
Wij wensen Ria alle goeds toe en Gods zegen. 
 

CvdT 
  

Jarigen 70+ 29 augustus - 4 september  
geen jarigen 70+ 

Rondom De Oase 

 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen vanuit de Oase 
geloofsgemeenschap met een hartelijke groet naar 
mevr. L. Saarloos,                              als teken van 
meeleven na het overlijden van haar man. 
 

Verjaardagen 80+ 
Mevr. G.A. van Dijk-van Tol wordt op 29 augustus 86 
jaar. (Prinses Margrietlaan 24, k. 109; 2273 AG 
Voorburg) 
Dhr. H. Noordhoek wordt op 2 september 87 jaar. 
 
Mevr. A. Bazuin-Vos op zaterdag 4 september 81 jaar. 
 
 

Van harte gefeliciteerd. 

 

Bericht van overlijden 
Op donderdag 19 augustus is overleden ons gemeente-
lid mevrouw Nelly Uitdenbogaard-Kramer. Zij is 88 jaar 
geworden. Zij woonde met haar man dhr. Joop 
Uitdenbogaard op het                         De gezondheid van 
Nelly ging de laatste jaren gestaag achteruit. Na een 
herseninfarct is zij vorige week donderdag overleden. 
Vrijdagmiddag 27 augustus zal er voor genodigden 
gelegenheid zijn om afscheid te nemen. Voorafgaand 
aan de crematie is er dan een gedachtenisdienst, die 
wordt geleid door ds. Marjan Zebregs. Wij wensen Joop 
en hun kinderen en kleinkinderen en allen die haar 
zullen missen de troostende nabijheid van God en 
mensen. 
 

Bericht van overlijden 
Via de kerkelijke ledenadministratie vernamen wij dat 
ons gemeentelid de heer L.G. Eggink is overleden. Hij 
overleed op 16 augustus 2021 en hij is 79 jaar 
geworden. De heer Eggink woonde met zijn vrouw 
Cobie Eggink-Fabrie op de                      Hij had al 
geruime tijd een slechte gezondheid. Wij wensen Cobie 
Eggink, hun familie en allen die hem zullen missen de 
troostende nabijheid van God en mensen. 

 
Rondom De Regenboog 
 

Bloemengroet 
De bloemengroet gaat aanstaande zondag als groet en 
bemoediging naar Janny Zegwaard 
 
 

Verjaardagen 80+ 
Mevr. J.H. Bron-Letsch wordt op 29 augustus 80 jaar. 
 
Mevr. M.P. Harteveld-Pronk op 30 augustus 80 jaar. 
 
Dhr. J. van Zaanen wordt op 2 september 84 jaar. 
 
Mevr. B.J.H. Mekke-Lubbersen op 2 september 85 jaar. 
(Zorgcentrum Floriadehof, Willemijngang 40, 2719 BR) 
Mevr. J. van der Veere-Tuit op 4 september 82 jaar. 
 
 

Van harte gefeliciteerd. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x3G-Kc7ohpY
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Meeleven 
We  leven  mee  met  Anke  Kouwenhoven-van  der  Wal. 
                                        Anke heeft de laatste tijd veel 
verdriet in haar naaste familiekring te verwerken gekre-
gen. Daarom is het fijn als we Anke omringen met onze 
gebeden, lieve kaarten of een bloemetje. Moge onze 
goede God Anke - en allen die haar lief en dierbaar zijn 
- nabij zijn met Zijn troost en vrede die alle verstand te 
boven gaat, en moge de Heer hen zegenen! Namens 
betrokken gemeenteleden die rondom Anke staan. 
 

Sandra Hermanus-Schröder  
 

Inloophuis 
A.s. vrijdag is er weer inloophuis tussen 10.00 en 13.00 
uur. U bent van harte welkom voor een kopje koffie en 
een praatje. Het is fijn dat we ook weer  starten met de 
Middagpauzediensten. Let op er is een gewijzigde tijd  
van de middagpauzedienst het is voortaan om 11.30 
i.p.v. 12.00 uur.  
De voorganger is Marga Schipper en Geert Stauttener 
zorgt voor de muzikale begeleiding. 
Daarna is er soep en een broodje. 
 

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 5 september kopij 
uiterlijk woensdag 1 september voor 18.00 uur 
 

 

mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl

