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Nieuwsbrief  
   

Zondag 5 september 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 
In deze eredienst zullen – zoals eerder in de Nieuwsbrief 
vermeld – Harold Mourik en Miriam van der Kraats in het 
openbaar hun geloof belijden. Ook zal de heilige Doop 
bediend worden aan Miriam van der Kraats en Harvey 
Marinus Mourik. Harold en Miriam zijn de ouders van 
Harvey, geboren op 10 oktober 2020. Het gezin woont 
aan de Goudenregenzoom in Zoetermeer. 
 

Bij een volwassendoop wordt meestal de Belijdenis- 
vraag gesteld als een wat onopvallende voorvraag 
voorafgaand aan de Doopvraag. Als we dat bij de Doop 
van Miriam zouden doen, dan zou Miriam belijdend lid 
worden van onze gemeente en Harold, die als baby 
gedoopt is in de grote kerk in Sliedrecht, niet. Harold en 
Miriam verlangen er – in goed overleg met mij  
– naar om samen ten overstaan van de hele gemeente 
en van God belijdenis te doen van hun geloof. Omdat de 
Belijdenisvraag vooraf gaat aan de Doopvraag, zal de 
Geloofsbelijdenis van Harold en Miriam voor de 
overdenking zijn en het Dopen van Miriam en Harvey 
Marinus erna.  
 

Rood is de liturgische kleur van de verwelkoming van 
nieuwe lidmaten (en ook van de bevestiging van ambts-
dragers). Rood is de kleur van Gods heilige Geest, die 
waait in de Pelgrimskerk of waar u ook meeviert, omdat 
Zij niet gebonden is aan tijd en plaats. Rood is ook de 
kleur van de liefde. Voor deze kerk-dienst denk ik aan 
de liefde van God voor zijn Schepping en de liefde van 
ons naar God, naar elkaar en naar de wereld en alles 
wat  leeft. De  Bijbellezing  zondag gaat over de liefde: 
1 Korintiërs 13, verzen 1 t/m 7.  
We kijken uit naar een feestelijke, liefdevolle viering. 
 

Ds. Marjan Zebregs  
 

Kerkdienst online deze zondag - en vacatures 
De  vieringen op zondag worden live gehouden, afwisse-
lend 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 5 september 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 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 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 mens-
kracht 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 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 
- Zondag 26 september is de live viering in de 

 Pelgrimskerk, u kunt zich d.m.v. de volgende link 
opgeven: https://pwzz.nl/reserveren.php?id=338 

 

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 

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/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
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=338
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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;  
Melkwit 19, 2718 AP Zoetermeer 
 

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. 
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. 
 

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 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 
 

Beste meisjes en jongens, 
Beste (groot)ouders, 
Nu de vakantie voorbij is, gaan de crèche en de kinder-
nevendienst weer beginnen. Alle kinderen van 0-12 jaar 
zijn welkom in het kerkgebouw waar de eredienst die 
zondag wordt gehouden. Graag even bij uw opgave voor 
de dienst vermelden dat er kinderen mee komen naar 
de kerk. 
Van harte welkom! 
 

De leid(st)ers van de crèche en de 
kindernevendienst PWZZ 

 

Open Monumentendag 
Op zaterdag 11 september is de Open Monumenten-
dag. Dan kunt u van 11.00 tot 16.00 uur de Pelgrimskerk 
bezoeken. Het thema is dit jaar Mijn monument is jouw 
monument. We begroeten u graag koffie thee en 
limonade staan klaar. Tot zaterdag 11 september. 
 

Douwe Klaucke 

 
Collectes 5 september  
1ste collecte: Werelddiaconaat.Ghana. 
Een sterke kerk op een kwetsbare plek.  ZWO 
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 
 

Collecte voor Werelddiaconaat:  
Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek.  
 

Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken 
naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te 
vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De 
Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het 
noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun 
eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een 
praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of 
timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen 
en schrijven, en leidt ze voorgangers op. Steun dit 
project voor jongeren en volwassenen in Noord Ghana. 
 

Orde van dienst 5 september 2021 
 

Kerk: Pelgrimskerk 
Bijzonderheden: Doop en Belijdenis 
Voorganger: ds. Marjan Zebregs 
Ouderling: Marianne Brouwers 
Diaken: Monique Schrijver 
Organist: Frank van de Beld 
Lector: Yvette Maas 
Kindernevendienst: Marieke Schippers 
Koster: Ger Roos 
1ste Collecte: Werelddiaconaat.Ghana. 
Een sterke kerk op een kwetsbare plek. ZWO 
2de Collecte: Kerk 
Zangroep max. 4: Janny de Zeeuw 
Opname/Live Stream: Jan de Geus 
 
 

mailto:secretaris.beroepcie.pwzz@outlook.com
mailto:elmavandenbroekbuis@gmail.com
mailto:douwe@klaucke.net
mailto:jannydezeeuw@hotmail.com
mailto:marijke.m.vis@gmail.com
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Welkom 
 

U mag gaan staan 
 

Intochtslied: 'Dank U voor deze nieuwe morgen' 
 Lied 218 verzen 1, 3 en 4 (NLB) 
 door de gemeente 
 

Stil gebed, bemoediging en groet 
 

U mag gaan zitten 
 

Luisteren naar: 'Zing, mijn ziel, voor God uw Here' 
 Psalm 146 verzen 1 en 3 (NLB) 
 door de zanggroep 
 

Toelichting op de symbolische bloemschikking 
van Marjoke Lonkhorst 
 

De kinderen mogen naar voren komen 
 

Kindermoment: 'De tien geboden op rijm'  
 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

Gebed 
 

Luisteren naar: 'Niet als een storm, als een vloed' 
 Lied 321 verzen 1 en 2 (NLB) 
 door de zanggroep 
 

Openbare Geloofsbelijdenis 
van Harold Mourik en Miriam van der Kraats 
 

Gebed en zegening 
 

U mag gaan staan 
 

Verwelkoming 
 

Zingen: 'Dat 's Heren zegen op u daal' 
 Lied 363 (NLB) 
 door de gemeente 
 

Lezing uit het N.T.: 1 Korintiërs 13 vers 1 t/m 7 
 (Nieuwe Bijbelvertaling) 
 

Luisteren naar: 'Vlammen zijn er vele' 
 Lied 970 verzen 1, 3 en 5 (NLB) 
 door de zanggroep 
 

Overdenking 
 

U mag gaan staan 
 

Luisteren naar de Apostolische geloofsbelijdenis 
op de melodie van 'The Rose' 
door de zanggroep 
 

U mag gaan zitten 
 

De kinderen komen terug in de kerk bij het Doopvont 
 

Luisteren naar: 'Jouw leven staat aan het begin' 
 Dooplied Lied 354 vers 1 met refrein (NLB) 
 door de zanggroep 
 

Gedichten voor Harvey Marinus 
 

Luisteren naar: 'Dat teken is een heilgeheim' 
 Dooplied Lied 354 vers 4 met refrein (NLB) 
 door de zanggroep 

Doopgebed 
 

Bediening van de heilige Doop 
aan Miriam van der Kraats en Harvey Marinus Mourik 
 

U mag gaan staan 
 

Verwelkoming  
 

U mag gaan zitten, de kinderen gaan in de kerk zitten 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en 'Onze Vader' 
 

Inzameling van de gaven 
 

U mag gaan staan 
 

Slotlied: 'Ga nu heen in vrede' 
 Lied 270 verzen 1 en 2 (Evangelische Liedbundel) 
 door de gemeente 
 

Zending en Zegen 

 
Rondom De Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente als een hartelijke groet en ter bemoediging en 
als vroege felicitatie voor zijn verjaardag op 15 
september naar Jaap Buijs. 
Wij wensen Jaap een mooie dag en alle goeds toe en 
Gods zegen.  
 

CvdT 
  

Jarigen 70+ 5 - 11 sep 
7 sept. Mevr. A. Kannegieter 
 
10 sept. Dhr. F.R. Goutier 
10 sept.  Dhr.  M.  de  Jong 
 
 

Rondom De Oase 

 

Bloemengroet 
Met een hartelijke groet vanuit de Oase geloofs-
gemeenschap gaan de bloemen deze week naar mevr. 
J. Noordijk-de Hoogh,                      als teken van 
meeleven na het plotselinge overlijden van haar man.  
 

Verjaardagen 80+ 
Dhr. A.M. Boks wordt op zondag 5 september 89 jaar. 
  
Mevr. G.C.A. Mons wordt op woensdag 8 september 82 
jaar.  
Mevr. J. Boks-Poorter wordt op zaterdag 11 september 
87 jaar. 
 

Van harte gefeliciteerd. 
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Meeleven 
We vragen uw voorbeden en uw meeleven voor 
mevrouw A. Peters-Versluis 
                           omdat zij vrijdag 3 september een 
open hart operatie zal ondergaan. We bidden God dat 
de operatie het gewenste effect mag hebben en dat 
mevrouw Peters de trouwe, steunende nabijheid van 
God en mensen mag ervaren. 
 

Ds. Marjan Zebregs 
 

Bericht van overlijden 
Van mevr. Adri Bazuin hoorden wij dat ons gemeente-
lid mevrouw A.P. (Jeanne) van der Waals-Koning is 
overleden. Zij is op 24 augustus jl. overleden in de 
leeftijd van 97 jaar. Zij woonde sinds april 2019 in 
Buytenhaghe. Daarvoor woonde zij jaren in de 
Albrandswaard. Mevrouw van der Waals is tot het begin 
van deze eeuw jaren actief geweest in De Oase, onder 
meer in de bejaardensoos. Zij was al jaren niet meer in 
staat de kerk te bezoeken, maar zij stelde het contact 
zeer op prijs en bleef ook na haar verhuizing bij De 
Oase. Adri Bazuin heeft de afgelopen jaren contact met 
haar gehouden. Vorige zondag is zij in de dienst in de 
Regenboog herdacht. 
Het afscheid van mevr. van der Waals, voorafgaand aan 
de crematie was op woensdag 1 september 2021 in 
Crematorium Haarlem. Adri Bazuin en enkele anderen 
hebben het afscheid bijgewoond. Wij wensen haar 
familie en allen die haar zullen missen de troostende 
nabijheid van God en mensen. 
 

Jan Jonker (ledenadministrateur van De Oase) 
 

Bedankt 
Wij betuigen familie, vrienden en kennissen onze 
oprechte dank voor het medeleven en de belangstelling 
ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man, onze vader en opa Johannes Cornelis 
(Joop) Saarloos. 
 
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk en uw gift aan 
het KWF (kankerfonds) tot uiting gebracht, was ons een 
grote troost en zal steeds een dankbare herinnering 
blijven. 
Namens verdere familie, Lenie Saarloos. 
 

Rondom De Regenboog 
 

Bloemengroet 
De bloemengroet gaat als groet en bemoediging van de 
Regenbooggemeente naar de heer den Boef 
 
 

Verjaardagen 80+ 
Dhr. J. van den Hurk wordt op 8 september 91 jaar. 
 
Mevr. T. Slingerland-Hoogendoorn wordt op 8 
september 80 jaar. 

 
Van harte gefeliciteerd. 

 
 
 
 
 
 

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. Om 11.30  uur  is  de middagpauzedienst. 
Matthé Vermeulen  is de voorganger en Jan van Vliet 
zorgt voor de muzikale begeleiding. Daarna zijn er 
pannen-koeken.  
 

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 12 september kopij 
uiterlijk woensdag 8 september voor 18.00 uur 
 

mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl

