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Nieuwsbrief  
   

Zondag 12 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 
… en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel 
vol vertrouwen zijn … (1 Johannes 4: 17). Tja, de dag 
des oordeels … Soms lijkt het of we denken, dat - als we 
er maar niet meer over (s)preken - het er dan niet is of 
niet meer komt. Onze lezingen vandaag zijn echter 
zonneklaar: wij mensen oordelen elke dag. Het lijkt of 
elke dag een dag des oordeels is: in morele zin vaak 
over een ander, in praktische zin bijvoorbeeld over wat 
we vanavond eten, in geestelijke of spirituele zin hoe we 
in de geloofsgemeenschap over God spreken. God 
echter oordeelt slechts op een (1) dag: de Dag van het 
oordeel. Onze Joodse broeders en zusters "oefenen 
ieder jaar" met deze dag: Yom Kippoer, Grote 
Verzoendag (dit jaar op 15-16 september). Op die dag 
worden alle zonden - in woorden, gedachten en daden, 
persoonlijk en als gemeenschap - openlijk voor Gods 
aangezicht gebracht. Men beleeft die dag in stilte en in 
rouw, in boete en schuld belijden. Om uiteindelijk te 
ervaren hoe GOED GOD is. Hier zullen we het vandaag 
over hebben. Een gezegende zondag gewenst! 
 

Sandra Hermanus-Schröder, pastor  
 

Kerkdienst online deze zondag 
(enne, met video werken is leuk) 
Het najaar is begonnen. Tot het einde van dit jaar 
worden vieringen op zondag live gehouden, afwisselend 
in de Pelgrimskerk, de Oase of de Regenboog. Het ziet 
ernaar uit dat die diensten live kunnen worden 

uitgezonden via ons kanaal op YouTube. Later terug-

kijken kan ook. Als reserve wordt een video opname van 
de dienst gemaakt en zo nodig zondagmiddag op 
YouTube gezet, zo mogelijk voor 14.00 uur. Het plan is 
dat de dienst in de Oase op zondag 12 september om 
10:00 uur live wordt uitgezonden. Met hulp van Jan de 
Geus hebben we dat voorbereid. 
Daarnaast wordt het geluid van de dienst zondag live 

uitgezonden 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 is nu goede apparatuur, voor definitief gebruik in de 
Regenboog en een deel voor tijdelijk gebruik in de 
Pelgrimskerk en de Oase. En het is leuk om mee te 
werken! Interesse? Kom eens kijken in een dienst. 
Neem even contact met mij op. 
 

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. 
 

- 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 

- Op zondag 3 oktober is de live viering in De Oase, u 
kunt zich d.m.v. de volgende link opgeven: 

 https://pwzz.nl/reserveren.php?id=342 
 

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 
 

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 

 
 

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=331
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=335
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=335
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=338
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=342
mailto:douwe@klaucke.net
mailto:jannydezeeuw@hotmail.com
mailto:marijke.m.vis@gmail.com
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Walk of Peace 
De Vredesweek 2021 (zaterdag 18 september tot en 
met zondag 26 september)  gaat van start met de Walk 
of Peace, een wandeling van en voor vrede. Een 
wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, 
ondanks verschillen, toch met elkaar kunnen oplopen. 
 
We verzamelen vanaf 14.00 op het Nicolaasplein. 
Vervolgens lopen we samen langs de gebedshuizen 
(kerken, moskeeën en tempels) van verschillende  van 
onze ILOZ-deelnemers, zoals de Pelgrimskerk en de 
Oranje Moskee. Bij de moskee zal burgemeester Michel 
Bezuijen de vredesweek officieel openen met een korte 
toespraak en door de laatste etappe van de Walk of 
Peace naar de Den Haagtempel mee te lopen. 
De wandeling wordt rond 17.00 uur afgesloten met een 
optreden van Leanne Serena. 
 
Prijsvraag 
Tijdens de Walk of Peace wordt er op verschillende 
plaatsen iets verteld over de maatschappelijke 
betekenis, historische ontwikkeling en/of de bijdragen 
van de betreffende gemeenschap aan een inclusieve, 
vredevolle samenleving. 
De deelnemers, waar we niet langs kunnen gaan, delen 
die informatie op onze website. 
 
Aan de Walk of Peace is ook een quiz verbonden. Je 
kunt kans maken op een prijs door mee te lopen èn de 
informatie op de website(s) te raadplegen. 
 
De quizvragen zijn vanaf zondag 19 september 2021 te 
vinden op: www.iloz.org/prijsvraag 
meer info op: www.iloz.org/vrede 
 

Els Alebregtse, secretaris ILOZ 
(e.alebregtse@iloz.org) 

 

Startzondag 19 september 
 

Programma 
We beginnen met een dienst in De Regenboog, met 
onze beide voorgangers Sandra Hermanus-Schröder en 
Marjan Zebregs en vervolgen met een bescheiden 
programma. 
We hebben immers 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. Hierbij 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 scribavandepor@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. 
 

Wie wil iets lekkers bakken voor de startzondag?  
Bij een feestelijk begin hoort natuurlijk ook iets lekkers 
bij de koffie. Wij zoeken bakker(s) voor de traktatie. Je 
kunt je opgeven bij Beppie van der Plas (M 06 22 19 83 
34 of E voorzitter@pwzz.nl 
 

Vervoer naar De Regenboog 
Zou je / u graag bij de startzondag zijn, maar heb  je / u 
vervoer nodig? U kunt dit melden bij de opgave voor de 
kerkdienst bij Willem van Lonkhuyzen M 06 20 97 81 86. 
Geef dan naast uw naam ook uw adres en telefoon-
nummer door. 
 

Van U is de toekomst 
Zo luidt de titel van de nieuwe 
Visienota van de PKN. In deze 
nota wordt verwoord waar de 
kerk zich in deze tijd en de 
huidige situatie toe geroepen 
voelt, en nodigt uit tot brede 

bespreking binnen de plaatselijke kerkgemeenten.  
Ds. Julia van Rijn is classispredikant en zal een lezing 
geven over deze nieuwe Visienota, waarmee de kerk op 
weg wil naar 2025. Hoe is deze nota ontstaan en wat is 
de bedoeling daarvan? Zij zal stilstaan bij de betekenis 
van genade in algemeen Bijbelse zin. En zij zal proberen 
te duiden hoe de thema’s vanuit genade verstaan 
kunnen worden. Haar lezing zal voor veel 
gemeenteleden en kerkenraadsleden leerzaam en 
waardevol zijn, en is daardoor bovendien een goede 
introductie voor de geloofsgesprekken die we van plan 
zijn te organiseren. 
Het belooft een bijzondere avond te worden. 
Donderdag 23 september, 20.00 tot ca. 22.00 uur, in 
KerkeDe Regenboog, Nathaliegang 263. 
Info  en  opgave  (noodzakelijk):  M 06 21 84 59 48  of  
E hwvanzuilekom@hetnet.nl 
 

Beste meisjes, jongens en (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 
 

Terugblik op de Belijdenis- en Doopdienst van 
5 september 2021 
Graag deel ik hier een aantal elementen uit deze 
feestelijke eredienst in de Pelgrimskerk.  
Belijdenistekst Harold Mourik: 'En hierin is Gods liefde 
ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de 
wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven' 
1 Johannes 4: 9 

http://www.iloz.org/prijsvraag
http://www.iloz.org/vrede
mailto:e.alebregtse@iloz.org
mailto:scribavandepor@gmail.com
mailto:voorzitter@pwzz.nl
mailto:hwvanzuilekom@hetnet.nl
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Belijdenistekst Miriam van der Kraats: 'Ieder die liefheeft 
is uit God geboren en kent God' 
1 Johannes 4: 7b 
Dooptekst Miriam van der Kraats: 'Zo is het ook met het 
lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één 
Geest en zijn daardoor één lichaam geworden' 
1 Korintiërs 12: 12b - 13a 
Dooptekst Harvey Marinus Mourik: 'Jaag de liefde na en 
streef naar de gaven van de Geest' 
1 Korintiërs 14: 1a.  
De leiding van de Kindernevendienst heeft de kinderen 
verteld over wat Dopen betekent. Daarna hebben de 
kinderen een mooie slinger gemaakt met vlaggetjes 
speciaal versierd voor baby Harvey om op te hangen 
aan bijvoorbeeld de box van Harvey. Miriam en Harold 
kregen een Kinderbijbel mee om Harvey uit voor te 
lezen. 
Ook kregen Harold en Miriam de liturgische 
bloemschikking mee uit de kerk. De toelichting hierbij is: 
'Zoals het groene blad naar elkaar toebuigt en met 
elkaar verbonden wordt, zo strekt God zijn hand naar 
ons uit en zeggen wij "ja"  tegen God. De drijvende 
objecten onderin de vaas staan voor de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest. Tevens staan zij voor de 
onderdompeling van de doop. De hortensia's in het 
midden van het bloemwerk staan voor de gemeente, die 
hier getuige van mag zijn en vervolgens ook "ja" zegt 
tegen God en elkaar.'  
Tot slot: hartelijke dank aan de vele mensen, die 
liefdevol aan deze bijzondere eredienst hebben 
meegewerkt. 
 

Ds. Marjan Zebregs  
 

Collectes 12 september  
1ste Collecte: Stichting Urgente Noden Zoetermeer 
2de Collecte: Missionair werk - Kliederkerk 
 

1ste en 2de collecte: NL66 RABO 0373 7129 01,  
t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. het doel van de collecte 
 

1ste Collecte: Stichting Urgente Noden Zoetermeer 
Steeds vaker raken mensen en gezinnen door 
omstandigheden tussen wal en schip, vaak buiten hun 
schuld om. Er zijn geen wettelijke regelingen (meer) 
waar ze gebruik van kunnen maken, of ze komen er niet 
(meer) voor in aanmerking. Soms duurt het 
aanvraagproces te lang. Als er niets gebeurt verergeren 
de problemen snel. Een beetje financiële hulp kan dit 
vaak al voorkomen. Daarom zorgt Stichting Urgente 
Noden Zoetermeer (SunZ) in deze situaties voor 
financiële ondersteuning in de vorm van een noodfonds, 
een leenfonds en supermarktbonnen voor degenen die 
tijdelijk geen of te weinig geld hebben om in hun eerste 
levensbehoeften te voorzien. 
 

2de Collecte: Missionair Werk van 
 de Protestantse Kerk: Kliederkerk 
Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regel-
matig Kliederkerk georganiseerd, ook in Zoetermeer in 
de Oase. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen 
om samen op een creatieve manier de betekenis van 
Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen 
kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van 
deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige 
manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke 
achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt 
kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien.  

Geef in de collecte en help mee om kliederkerk te laten 
groeien, zodat op meer plaatsen mensen van verschil-
lende generaties samen creatief aan de slag gaan met 
bijbelverhalen.  
 

Orde van dienst 12 september 2021 
 

Kerk: De Oase 
Voorganger: Sandra Hermanus-Schröder 
Ouderling: Henry van der Wiel 
Diaken: Wout van Goeverden 
Organist: Hans Jansen 
Lector: Wietske van der Wiel 
Kindernevendienst: Trudy Sneller 
Koster: Wout van Goeverden 
1ste Collecte: Stichting Urgente Noden Zoetermeer 
2de Collecte: Missionair werk - Kliederkerk 
Zangroep max. 4: Tineke van Goeverden, Jan Koole,  
 Willy Tieman en Jeanette Vriend 
Opname/Live Stream: Toon Haije en Jan Jonker 

 
Orgelspel 
 

INTREDE 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

Kort meditatief orgelspel 
 

U mag gaan staan 
 

Intochtslied: 'Heer, die mij ziet zoals ik ben' 
 Psalm 139 verzen 1 en 2 (NLB) 
 door de gemeente 
 

Groet en bemoediging 
 

Gebed van toenadering 
 

U mag gaan zitten 
 

Vervolg intochtslied: 'Ik loof U die mijn Schepper zijt' 
 Psalm 139 vers 8 (NLB) 
 door de gemeente 
 

Kyriegebed 
 

Glorialied: 'Alle eer en alle glorie' 
 Lied 305 verzen 1, 2 en 3 (NLB) 
 door de zanggroep 
 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

De kinderen mogen naar voren komen 
 

Kinderlied: 'Vertel het aan de mensen' 
 Lied 691 verzen 1 en 2 (Hemelhoog) 
 door de zanggroep en kinderen 
 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

1ste Schriftlezing: Johannes 7 verzen 25 t/m 31 
  (Nieuwe Bijbelvertaling) 
 

Luisteren naar: 'Omdat Hij niet ver wou zijn' 
 Lied 528 verzen 1 t/m 5 + refrein (NLB) 
 door de zanggroep 
 

2de Schriftlezing: 1 Johannes 4 verzen 7 t/m 21 
 (Nieuwe Bijbelvertaling) 
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Luisteren naar: 'Maak ons uw liefde, God, tot opmaat' 
 Lied 974 verzen 1 en 2 (NLB) 
 door de zanggroep 
 

Verkondiging: Ken je Mij, wie ken je dan? 
 

Luisteren naar: 'Liefde Gods die elk beminnen' 
 Lied 754 verzen 1 en 3 (NLB) 
 door de zanggroep 
 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID 
 

De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
 

Inzameling van de gaven 
 

Gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het 'Onze Vader' 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 
 

U mag gaan staan 
 

Slotlied: 'Liefde, eenmaal uitgesproken' 
 Lied 791 verzen 1, 3 en 6 (NLB) 
 door de gemeente 
 

Zegen en gezongen (viervoudig) Amen 
 

Orgelspel  

 
Rondom De Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar zr. 
S. van der Meulen-van der Ploeg 
                      Sela hoopt dinsdag 21 september haar 
verjaardag (een kroonjaar) te vieren. Wij wensen haar 
nog een gezellige dag toe, God's Zegen en nog goede 
jaren toe met allen die jaar lief zijn. 
 

CvdT 
  

Jarigen 70+ 12 - 18 sep 

15 sept. Dhr. J.J. Buis 
 
Van harte gefeliciteerd!! 

 
Rondom De Oase 

 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Oase 
geloofsgemeenschap met een hartelijke groet naar 
mevr. B. van Mil,                    met dank voor haar 
werkzaamheden voor de Oase. 
 

Verjaardagen 80+ 
Dhr. J. Mast wordt op 13 september 86 jaar. 
 
Dhr. A.H.W. van de Water wordt op 13 september 86 
jaar. 
Mevr. C. Noordhoek-van den Haak wordt op 17 
september 84 jaar. 
 
Van harte gefeliciteerd. 
 

 

Meeleven 
In de vorige Nieuwsbrief stond dat mevrouw A. Peters- 
Versluis                                                                 een 
open hart operatie moest ondergaan. Nu kan ik u 
dankbaar melden dat deze operatie goed is verlopen. 
We bidden mevrouw Peters een voorspoedig herstel toe 
en de liefdevolle nabijheid van God en mensen. 
 

Ds. Marjan Zebregs 

 
Rondom De Regenboog 
 

Bloemengroet 
De bloemengroet gaat als groet en bemoediging van de 
Regenbooggemeente   naar   de   heer  Johan  Riegen    
 

Bericht van overlijden 
Op woensdag 8 september is Jan de Jongh overleden. 
Hij is 's avonds rustig en vredig ingeslapen  in het bijzijn  
van Greet en hun kinderen. De uitvaart is op donderdag 
16 september. We leven met Greet en haar gezin. 
 

Marga Schipper-Boven 
 

Verjaardagen 80+ 
Mevr. C. van Gend-Houtstra wordt op 12 september 94 
jaar. 
Mevr. A.M. Rijsdijk-van Helden wordt op 14 september 
84 jaar. 
Dhr. L.F. Sol wordt op 15 september 81 jaar.  
 
Mevr. M. Kanters-Fransen wordt op 16 september 87 
jaar. 
Mevr. B. Touwslager-Stoker wordt op 18 september 81 
jaar. 
 

Allen 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. 
Marga Schipper is de voorganger. Daarna is er soep en 
een broodje. Als u op 24 september mee wilt doen met 
de maaltijd dan moet u zich a.s. vrijdag opgeven bij het 
Inloophuis. De kosten zijn 5 euro.  
 

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 19 september kopij 
uiterlijk woensdag 15 september voor 18.00 uur 
 

mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl

