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Nieuwsbrief  
   

Zondag 19 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 
Vandaag is het Startzondag en het begin van de 
Vredesweek 2021. In deze eredienst - waarin we ook de 
Maaltijd van de Heer vieren - staat de 4de bede uit het 
Onze Vader centraal: Uw Koninkrijk kome … We 
hebben hiervoor gekozen omdat we zijn geraakt door 
het jaarthema: Van U is de toekomst.  
Het wordt een vreugdevolle morgen! Velen hebben - 
met hun gaven en talenten - hier naartoe geleefd. Er valt 
deze morgen dus veel te delen en te genieten. We zijn 
feestelijk verbonden met elkaar in de kerkzaal, via de 
livestream of via YouTube. En daarom hopen wij 
als  medewerkers en voorgangers ook dat u en jullie dit 
deze morgen zo beleven en ervaren. Moge God u en 
jullie allen rijkelijk zegenen! 
 

Programma startzondag 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken met 
iets lekkers erbij. Daarna worden er enkele presentaties 
gegeven van activiteiten binnen de PWZZ.  
Hierna gaan wij samen eten in de vorm van een 
zogenaamde 'Amerikaanse lunch'.  
Iedereen die hieraan wil deelnemen, verzoeken wij een 
lunchgerecht mee te nemen.  
Bij een 'Amerikaanse lunch' laten wij ons verrassen door 
wat anderen meegebracht hebben. Het is dus niet de 
bedoeling dat wij ons eigen lunchgerecht gaan nuttigen. 
Voor de dienst kan men het lunchgerecht kwijt op een 
tafel in de koffieruimte. Hierbij een vriendelijk verzoek 
om lunchgerechten te bedenken die niet opgewarmd 
hoeven te worden en een tijdje zonder koeling kunnen. 
Voor een sapje bij de lunch wordt gezorgd. Er hoeft dus 
geen drinken van thuis meegenomen te worden.          
Verder is er op deze zondag een boekentafel aanwezig. 
Het houdt in dat er boeken kunnen worden Ingezien en 
eventueel gekocht kunnen worden (Daarvoor is wel 
contant geld vereist).  
De schatting van de eindtijd van de lunch ligt rond de 
klok van 13.30 uur.  
Met elkaar kijken wij uit naar een mooie startzondag. 
 

Het organisatieteam,  
Elma v.d. Broek, Gerda Vooijs en Marianne Brouwers 
 

Startzondag 2021 
Het wordt een bijzonder jaar voor ons als gemeente. 
Voor het eerst vieren wij startzondag met elkaar in één 
gebouw, onder het motto We gaan iets nieuws 
beginnen. En dat gaan we! 
 
 
 

 

Ik ben zeer verheugd te kunnen meedelen dat de 
vacaturetekst voor de nieuwe predikanten sinds 
woensdag jl. op de website van de PKN staat, en op 
onze website natuurlijk. Een compliment voor de beroe-
pingscommissie die de zomer heeft doorgewerkt is 
zeker op zijn plaats. 
Maar we moeten voor dit nieuwe begin ook iets afsluiten. 
De wijkkerkenraad heeft ingestemd met het voorstel van 
de werkgroep Vieren om de slotdiensten in de Pelgrims-
kerk, De Oase en De Regenboog vanaf eind januari te 
houden, waarna we half februari definitief overgaan tot 
kerken in De Regenboog. U zult hier nog meer over 
horen. 
Om goed af te kunnen sluiten vragen wij u om mee te 
denken: wat vindt u belangrijk om mee te nemen vanuit 
de Pelgrimskerk en De Oase, of om te behouden in De 
Regenboog. Dat kan om materiele zaken gaan, zoals 
meubilair, een schilderij etc, maar ook om bepaalde 
gebruiken of tradities. Vanaf volgende week staat er in 
iedere kerk een doos waarin u uw suggesties kunt 
plaatsen.  
U kunt ze ook mailen naar voorzitter@pwzz.nl 
Ook suggesties voor de slotdiensten zijn van harte 
welkom. 
 

Beppie van der Plas 
Voorzitter Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 
 

Voortgang beroepingswerk 
Graag informeer ik u over de voortgang van de beroe-
pingscommissie. Sinds deze week staat op onze web-
site https://www.pwzz.nl/vacatures.php  de adverten-
tietekst met bijhorende informatie om twee nieuwe 
predikanten te werven. Op de landelijke vacaturepagina 
van de PKN https://www.protestantsekerk.nl/vacatures/ 
komt een verwijzing naar deze advertentie te staan. 
A.s. maandag 20 september staan de vacatures ver-
meld in de wekelijkse nieuwsbrief van de PKN. 
In de afgelopen weken bent u in de gelegenheid gesteld 
om namen voor te dragen van predikanten die in aan-
merking zouden kunnen komen voor één van onze twee 
vacatures. Inmiddels hebben wij vanuit het landelijke 
dienstencentrum ook advieslijsten ontvangen voor elk 
van beide vacatures. Zowel de vanuit uw midden voor-
gedragen namen als die van de advieslijsten hebben wij 
geattendeerd op de verschenen advertentie. 
Predikanten die belangstelling hebben, moeten voor 15 
oktober a.s. reageren. 
 

Jaap van den Berg, voorzitter beroepingscommissie 
(bergvandenjb@hetnet.nl) 

 

https://www.pwzz.nl/
mailto:scbhermanus@gmail.com
mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
mailto:m.zebregs@protestantsekerk.nl
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
mailto:voorzitter@pwzz.nl
https://www.pwzz.nl/vacatures.php
https://www.protestantsekerk.nl/vacatures/
mailto:bergvandenjb@hetnet.nl
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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. Met de 
nieuwe apparatuur willen wij de diensten live uitzenden 
via ons kanaal op YouTube https://www.youtube. 
com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ  
Later terugkijken kan ook. Voor als er iets mis gaat met 
de verbinding, maken we een video opname. Die kan 
dan op zondagmiddag op YouTube gezet worden. Van 
de dienst in de Regenboog op zondag 19 september om 
10:00 uur zal ik de live uitzending verzorgen, met hulp 
van Jan de Geus. Daarnaast wordt het geluid van de 
dienst zondag live uitgezonden via Kerkomroep. 
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829 
Het is niet nodig om in te loggen. Later terugluisteren 
kan natuurlijk ook. 
Op deze manier willen wij het mogelijk maken om dit 
najaar alle diensten, in Pelgrimskerk, Oase of Regen-
boog met beeld en geluid te volgen. Met wat meer 
handen zou het werk hiervoor lichter zijn. Meedoen? 
Kom eens kijken in een dienst. Neem even contact met 
mij op. 
 

Jan Jonker (M 06 12 07 38 65; E jkjonker@gmail.com) 
 

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 3 weken de links om zich aan te 
kunnen melden. 
 

- 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 
- Op zondag 10 oktober is de live viering in De 

Regenboog, u kunt zich d.m.v. de volgende link 
opgeven: https://pwzz.nl/reserveren.php?id=344 

 

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 
 

Boekentafel 
In de Oase waren we gewend regelmatig een boeken-
tafel te houden. Op Startzondag willen we in de PWZZ 
kijken of daar ook belangstelling voor is. En volgend jaar 
ook als we in de Regenboog kerken. 

We zijn er met nieuwe uitgaven op theologisch gebied, 
geschenkboekjes, de nieuwe uitgave van de bijbel, 
dagboeken enz. Wilt u een boek bestellen, dan 
verzorgen wij dat. Als wederverkoper van boeken krijgen 
wij een korting, die dan weer ten goede komt van de 
wijkkas en bestemd kan worden voor vorming 
activiteiten. Kom kijken zondag! 
 

Trudy Kamminga; T (079) 321 40 76; E tga.kamminga 
@gmail.com; Mary Lemmers; T (079) 251 47 19 
 

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 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 
 

Cantorij PWZZ: nieuwe zangers zijn welkom! 
Tot voor kort hadden De Oase en De Regenboog elk 
een eigen cantorij, maar we hebben de krachten 
gebundeld en vanaf nu is er binnen de wijkgemeente 
één cantorij.  
Het samengaan is een mooi moment om nieuwe leden 
uit te nodigen mee te gaan zingen. We repeteren iedere 
dinsdagavond van 20.00 – 21.15 uur, o.l.v. onze dirigent 
Arie Vooijs, in De Regenboog, Nathaliegang 263 
Zoetermeer. We gaan eenstemmige en meerstemmige 
liederen uit het Liedboek, cantates, Taizé-liederen etc. 
oefenen, om een aantal keer per jaar een muzikale 
bijdrage aan de eredienst te kunnen leveren.  
Wie van zingen houdt is van harte welkom! Kom gerust 
eens kijken en luisteren. Vragen? Neem dan even 
contact op met Wilmy van Wattum, bestuurslid, 
M 06 33 87 22 89; E wilmyvanwattum@casema.nl  
 

Kliederkerk 
Op zaterdagmiddag 25 september is er Kliederkerk in 
De Oase van 15.00-17.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom! Thema: De kostbare Parel 
Wil je knutselen en spelletjes doen, spelen in de kerk? 
Vanaf 15.00 uur is De Oase open. Wil je naar een 
verhaal luisteren en zingen? Om half 5 is er een korte 
viering. Wil jij D&D spelen, een eigen karakter maken of 
eens kijken of het wat voor jou is? Vanaf 15.00 uur is 
Willem als D-Master aanwezig. 
 

Tienertent 
Vanaf vrijdagavond 24 september is er weer Tienertent 
voor iedereen van 10-18 jaar. De Oase is open van 
19.00-20.00 uur. De eerste avond gaan we spelletjes 
spelen, heb je een leuk, gaaf, te gek bordspel of 
kaartspel neem het dan mee! 
 

Gerda Vooijs-van den Broek 
Jeugdouderling wijkgemeente De Oase 

 

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

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
mailto:jkjonker@gmail.com
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
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=344
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=344
mailto:tga.kamminga@gmail.com
mailto:tga.kamminga@gmail.com
mailto:douwe@klaucke.net
mailto:jannydezeeuw@hotmail.com
mailto:marijke.m.vis@gmail.com
mailto:wilmyvanwattum@casema.nl
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Het is zover: Vredesweek 2021 
Voor een inclusieve samenleving, daar bent u toch 
ook bij? 
 

Zaterdag 18 september:  
Verzamelen vanaf 14.00 uur op het Nicolaasplein 
Dinsdag 21 september:  
Aanvang 19.15 uur; Silverdome 
Woensdag 22 september:  
14.30-16.30 uur; Forum 
Zaterdag 25 september:  
Vanaf 12.30 uur; Carry van Bruggenhove 27 

 

Meer activiteiten op: www.iloz.org/vrede 
Info via e.alebregtse@iloz.org 
 

de Walk of Peace, start 14.30 uur vanaf het Nicolaas-
plein, opening van de Vredesweek door de burgemees-
ter om ca. 16.00 uur bij de Oranje Moskee (Schoolstraat 
50). De wandeling zal afgesloten worden door een 
opkomend Zoetermeers zangtalent, Jacelyn Raghoe-
nandan bij de Den Haagtempel (Osylaan 2).  
Aan de wandeling is een quiz verbonden 
(zie ook www.iloz.org/vrede) 
Dinsdag 21 september: Drive-in filmvoorstelling van 
de film Burden op het Evenemententerrein SilverDome. 
Voor meer informatie over de filmvoorstelling en kaart-
verkoop kunt u de website van ILOZ raadplegen. 
www.iloz.org/vrede 
Woensdag 22 september Paneldiscussie met scholen 
in het FORUM. Het thema is 'Inclusief Samenleven' en 
borduurt verder op de Drive in film Burden. Het panel 
bestaat uit vertegenwoordigers van stichting voor 
Inclusie en Discriminatiebestrijding, Cameo Filmhuis, 
stichting Slavernijverleden, het COC en de Iloz-ambas-
sadeurs voor Vrede. Meer op www.iloz.org/vrede 
Zaterdag 25 september een Jongerenfestival i.s.m. 
Stichting Rijkt. Er wordt een voetbaltoernooi gehouden 
op het plein van Carry van Bruggenhoven voor jongeren 
van 12 tot 17 jaar. Voor de allerjongste bewoners van 
Zoetermeer zijn er leuke spellen en een groot spring-
kussen. Kortom een dag vol beweging en gezelligheid! 
 

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 gemeente-
leden 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 De 
Regenboog, Nathaliegang 263. 
Info  en  opgave  (noodzakelijk): 
M 06 21 84 59 48; 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 

 

Kindernevendienst 
Waarom zoek je Jezus?                (Johannes 7: 32-39) 
Jezus is in Jeruzalem, waar het Loofhuttenfeest gevierd 
wordt. Bij de tempel verkondigt hij het evangelie. De 
Farizeeën en hogepriesters sturen dienaren om hem te 
arresteren, de toehoorders zijn in verwarring. Wat 
bedoelt Jezus toch met zijn woorden? 
 

Collectes 19 september  
1ste collecte: Jaarproject Vluchtelingenkinderen in 
                       Griekenland 
2de collecte: Wijkwerk 
 

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: Jaarproject diaconie/ZWO: 
Dit jaar is gekozen voor het project Vluchtelingen-
kinderen in Griekenland. Het gaat om ongeveer 
20.000 kinderen. Kerk in Actie helpt afhankelijk van de 
situatie met persoonlijke verzorging, voedsel, kleding en 
onderwijs en probeert deze kinderen op een betere plek 
te krijgen Het komend seizoen worden verschillende 
acties gevoerd. De diaconiecollecte van vandaag is 
hiervoor bestemd en ook de volgende avondmaals-
collecten. ‘De adventscampagne ‘Geef licht’ staat ook in 
dit teken. 
Op donderdag 14 oktober wordt een maaltijd gehouden 
in de Regenboog in het kader van Wereldvoedseldag. In 
de Oase worden wekelijks klaverviermaaltijden georga-
niseerd. De opbrengst van deze maaltijden is voor het 
project 
 

Gezocht collectanten voor huis-aan-huis-
collecte 22 t/m 27 november 2021 
Van 22 tot 27 november organiseert Kerk in Actie 
opnieuw een landelijke huis-aan-huiscollecte voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
In december vorig jaar organiseerde Kerk in Actie deze 
collecte voor het eerst. Dit werd een succes dankzij de 
actieve inzet van collectanten, en ondanks de corona-
beperkingen. Landelijk is er meer dan € 540.000 opge-
haald. Specifiek binnen het postcodegebied 2716 
(westelijk deel van Meerzicht) is door 9 collectanten een 
bedrag van € 999,33 opgehaald, waarbij het nog niet 
eens haalbaar was om bij alle adressen in dit postcode-
gebied te collecteren. 
De huis-aan-huiscollecte is dit jaar onderdeel van het 
gezamenlijk jaarproject 'Vluchtelingenkinderen in Grie-
kenland' van het platform ZWO en de diaconie. 
Collectanten zijn nodig om deze tot een succes te 
maken. 
Wilt u ook als collectant meewerken aan de huis-aan-
huiscollecte of wilt u nadere informatie? Neem dan 
contact op met een van de collectecoördinatoren van 
Kerk in Actie uit onze wijk: Marius Cusell (M 06 21 68 19 
88; E marius.cusell@hetnet.nl), Wout van Goeverden 
(T (079) 352 18 29; E vangoeverden@casema.nl) of 

http://www.iloz.org/vrede
mailto:e.alebregtse@iloz.org
http://www.iloz.org/vrede
http://www.iloz.org/vrede
http://www.iloz.org/vrede
mailto:hwvanzuilekom@hetnet.nl
mailto:marius.cusell@hetnet.nl
mailto:vangoeverden@casema.nl
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bij Tineke Blankespoor (T (079) 321 21 64; E 
mcblankespoor@casema.nl) 
U kunt zich ook opgeven bij het landelijk collecteteam 
van Kerk in Actie: 
https://kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte, 
T (030) 880 17 01; E collecte@kerkinactie.nl 
 

Orde van dienst 19 september 2021 
 

Kerk: De Regenboog 
Bijzonderheden: Startzondag 
Muzikale medewerking: QuestionMark en  
 Marije Verheijke 
Voorgangers: Sandra Hermanus en Marjan Zebregs 
Ouderling: Beppie van der Plas 
Diakenen: Hilde Maassen en Thea Hamann 
Organist: Jeroen van Smeden 
Lector: Marion Veenis 
Kindernevendienst: Jan de Jong en Charlotte Prent 
Jeugdkerk: Willem Vooijs 
Beamer: Mirna Baak 
Koster: Jaap Bos 
1ste  collecte:  Vluchtelingenkinderen in Griekenland 
2de   collecte:  Wijkwerk 
Opname/Live Stream: Jan Jonker 
 
Duet Frederieke en Marije: 'No Frontiers' – The Corrs 
 

Welkom door ouderling van dienst 
 

Intochtslied: 'De vreugde voert ons naar dit huis' 
 Lied 280: 1 en 7 (NLB) 
 

Votum en Groet 
 

Moment voor kinderen van de Kindernevendienst 
 

Moment voor de tieners 
 

Solo Frederieke: 'Colors' – Black Puma's 
 

Kyrie: 'Zoekend naar licht' Lied 1005: 1 en refr. (NLB)    
 

Gloria: 'To God be the glory' – Andrea Crouch 
 (Solo Frederieke) 
 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 

Schriftlezing: Matteüs 6: 9 t/m 13 (door lector) 
 

Solo Marije: 'Spiders Web' – Katie Melua 
 

Lezing: 'Onze Vader verborgen' van Huub Oosterhuis 
 

Overdenking 
 

Geloofsbelijdenis: 'Wij geloven één voor één' 
 Lied 344: 1, 2 en 3 (NLB) 
 

Lied van de Kindernevendienst: 'De tafel van samen' 
 Lied 344: 1 t/m 4 (NLB) 
 

Maaltijd van de Heer 
 

Solo Marije: 'Een toekomst vol van hoop' – Sela 
 

Zending, Werelddiaconaat & Ontwikkelingssamen-
werking (ZWO) 
 

Uitleg jaarproject en collecten 
 

Afscheid nemen van ouderling Coby Velzen 
 

Woorden van dank 
(voorzitter wijkkerkenraad) 
 

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

Slotlied: 'Wat de toekomst brengen moge' 
 Lied 913: 1 en 4 (NLB) 
 

Zending en zegen 

Vredeszondag 19 en 26 september 2021 
Op 19 september 2021 (Startzondag) in De Regenboog 
wordt de dienst afgesloten met een korte videofilm 
waarin  voorgangers van de Nicolaaskerk, Kompas, 
Nicolaaskerk en Pelgrimskerk via een wereldwijde 
liturgie aandacht geven aan VREDE. 
Op 26 september gebeurt dit in ’t Centrum, na de dienst. 
 

Rondom De Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar br. 
G.P. Roos                                  Gert hoopt a.s. 
maandag  jarig te zijn. Wij wensen hem nog een 
gezellige dag toe, God's Zegen en nog goede jaren met 
allen die hem lief zijn.       CvdT 
 

Jarigen 70+ 19 - 25 september 
20 sep. Dhr. G.P. Roos 
21 sep. Mevr. S.A. van der Meulen-van der Ploeg 
 
21 sep. Mevr. A. van der Kleij-Toet 
 
Van harte gefeliciteerd!! 
 

Rondom De Oase 
 

Bloemengroet 
Deze week zijn de bloemen namens de Oase geloofs-
gemeenschap bestemd voor de Fam. v. Dam 
als felicitatie met hun 50-jarig huwelijk. 
 

Verjaardagen 80+ 
Mevr. A. van Wijk-van Kralingen wordt op donderdag 23 
september 88 jaar.  
Van harte gefeliciteerd. 
 

Meeleven 
Mevr. A. Peters-Versluis 
               is helaas na haar operatie nog erg ziek 
geweest en pas afgelopen zaterdag weer uit het 
ziekenhuis thuis gekomen. In gebed en met attenties 
willen we mevrouw Peters nabij zijn. Dat zij zich 
gedragen mag voelen door God en mensen! 
 

Rondom De Regenboog 
 

Bloemengroet 
De bloemengroet gaat als groet en bemoediging van de 
Regenbooggemeente     naar     Anke     Kouwenhoven 
 
 

Inloophuis 
A.s. vrijdag is er geen inloopochtend. Wel de maaltijd 
waar u zich voor op had moeten geven. 
 
 

 

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 26 september kopij 
uiterlijk woensdag 22 september voor 18.00 uur 
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