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Nieuwsbrief  
   

Zondag 10 oktober 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. 
 

  
 

Inleiding op de dienst van 10 oktober 
Het thema voor deze zondag is: 'Licht voor de wereld’. 
De dienst wordt gehouden in De Regenboog. Deze 
zondag is de voorganger mevrouw Marit Eikelenboom. 
Zij stelt zich kort voor: ik ben Marit Eikelenboom-den 
Uijl, 50 jaar, getrouwd, 3 kinderen en wonend in 
Lopikerkapel, een piepklein dorpje onder Utrecht. Door 
de week ben ik boekhouder op een notariskantoor in 
Woerden en op zondag leid ik kerkdiensten. Zo zijn 
mijn weken goed gevuld.  
 

Kerkdiensten- van de voorzitter 
Iedereen is weer van harte welkom bij de kerkdiensten!   
 
U hoeft om naar de kerk te komen, geen corona 
toegangsbewijs te tonen, maar meldt zich wel aan (zie 
bericht verderop). Maar we blijven voorzichtig. Daarom 
is de kerkzaal verdeeld in twee vakken: Een vak waar 
onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden en een 
vak waar u bij elkaar zit. U kunt zelf bepalen wat u 
prettig vindt en dit aangeven bij de reservering. 
Wij doen een dringend beroep op u om uw 
verantwoordelijkheid te nemen tot het houden van 
afstand als u zich niet wilt of kunt laten vaccineren. En 
voor iedereen geldt: blijf thuis als u corona-
gerelateerde klachten heeft.  

 

Nu wij weer samen mogen komen in de kerkgebouwen 
dringt het besef zich des te meer op dat dit binnenkort 
voorgoed verandert. Vanaf februari zullen de 
erediensten alleen nog maar in de Regenboog 
plaatsvinden. In het beleidsplan wordt nadrukkelijk 
gesproken over de mogelijkheid en wenselijkheid om 
andere diensten doordeweeks wel te houden in de 
Pelgrimskerk of Oase, zoals bijvoorbeeld een 
zangdienst of een oecumenische dienst. 
We blijven  beschikken over de mogelijkheid om 
doordeweekse activiteiten, zoals het jeugdwerk, de 
seniorensoos, maaltijden, enz. in de eigen wijken te 
laten plaatsvinden.  

 

En laten we ook steeds voor ogen houden dat niet de 
gebouwen, maar wijzelf de bouwstenen van Gods kerk 
zijn. Dan is er ook ruimte voor hoop en vertrouwen. 
Laten we elkaar in dit besef vasthouden.  
 
Beppie van der Plas, 
Voorzitter Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 

 
 

 

Welkom in de kerk - graag reserveren 
Fijn om elkaar weer te zien in de kerkdienst, ondanks 
de versoepelde maatregelen dient u zich nog steeds 
aan te melden. Wilt u als u zich opgeeft aangeven of u 
in vak A of in vak B wilt zitten. Iedereen is in principe 
welkom, maar u bent zeker van een plaats als u zich 
heeft opgeven en bijtijds in de kerk bent. Hieronder 
vindt u voor 4 weken de links om zich aan te kunnen 
melden. 
 

- 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 

- Zondag 17 oktober is de live viering in de 
Pelgrimskerk, u kunt zich d.m.v. de volgende link 
opgeven: https://pwzz.nl/reserveren.php?id=348 

- Op zondag 24 oktober is de live viering in De Oase, 
u kunt zich d.m.v. de volgende link opgeven: 

 https://pwzz.nl/reserveren.php?id=351 
- Op zondag 31 oktober is de live viering in De 

Regenboog, u kunt zich d.m.v. de volgende link 
opgeven: https://pwzz.nl/reserveren.php?id=356 

 

Telefonisch kunt u zich 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 ook op te geven. 
 

Felicitaties 
Wij feliciteren Sandra Hermanus Schroder van harte 
met haar bevestiging als predikant afgelopen vrijdag. 
Hiermee is een lang gekoesterde wens van Sandra in 
vervulling gegaan. Sinds vorig jaar werkt Sandra als 
geestelijk verzorger in de Floriadehof in Rokkeveen. 
Vanuit de Protestantse Gemeente Zoetermeer is zij nu 
bevestigd als predikant met bijzondere opdracht. De 
felicitaties gelden niet alleen voor Sandra en Anja, 
maar ook voor de bewoners van de Floriadehof, die 
boffen met Sandra als geestelijk verzorger. 
Namens de Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid, 
Beppie van der Plas, voorzitter 
 

Herfstvakantie 
Volgende week (11-15 oktober) kunt u en kun je voor 
pastorale vragen terecht bij onze waarnemend pastor, 
Wil Bettenhhaussen.  
Voor de bijeenkomst over Veelkleurige Jezus heeft zich 
een enkeling opgegeven. De bijeenkomst van oktober 
verschuift dus naar november: wil je meedoen? Meld je 
dan bij mij aan: scbhermanus@gmail.com  
Hartelijke groet & zegen, Sandra Hermanus-Schröder  

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://pwzz.nl/reserveren.php?id=344
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=348
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=351
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=356
mailto:scbhermanus@gmail.com
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'Rondom de Bron' viering 
Nu diverse beperkingen zijn opgeheven, worden in de 
Oase op dinsdag weer de korte vieringen ‘Rondom de 
Bron’ gehouden. Daarin luisteren we naar liederen of 
zingen ze, lezen een stukje uit de bijbel en bidden. 
Iedere week is er een ander thema. Komende dinsdag 
12 oktober gaat het over Liefde en op 19 oktober over 
de schepping. Iedereen is welkom om 19.00 uur in De 
Oase. Deborah de Korte-van Velzen, 
E dhmvanvelzen@hotmail.com 
 

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. Op 
13 oktober, 27 oktober en 10 november is om 14.30 
uur de deur van 't Centrum open. Er is een mogelijk-
heid 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 
 

Opgeven voor de Griekse avond op 14 oktober  
- Griekse maaltijd en informatieavond jaarproject 
Diaconie/ZWO - 
Op donderdag 14 oktober organiseren de diaconie 
en de ZWO groep een maaltijd in De Regenboog 
voor alle drie de wijken van de PWZZ. Inloop vanaf 
17.30 uur, begin van de maaltijd 18.00 uur. We eten 
gezellig met elkaar een Grieks drie-gangenmenu en 
besteden daarna aandacht aan ons jaarproject 
Vluchtelingenkinderen in Griekenland: We hopen 
een live-verbinding met Debora Molenaar tot stand 
te brengen, die op Lesbos werkt. De opbrengst is 
bestemd voor het jaarproject. Wij vragen als 
richtbedrag een bijdrage van € 5,00. Eten verbindt, 
komt u ook? Kunt u niet komen eten, maar wel de 
avond meemaken vanaf 19.30 uur, dan even goed heel 
welkom. U kunt zich tot uiterlijk maandag 11 
oktober voor 20.00 uur opgeven bij: Ria van Dam, M 
06 49 85 45 26; Tineke Blankespoor, T (079) 321 21 
64, E mcblankespoor@casema.nl of door uw naam 
te schrijven op de lijst bij de uitgang van de kerk. 
We zien u graag.  
 

Voor vluchtenkinderen: Gezocht collectanten 
voor huis-aan-huiscollecte 22 t/m 27 november '21 
Verschillende malen hebben wij een oproep gedaan 
voor collectanten. Het gaat om een landelijke huis-aan-
huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland 
van Kerk in Actie. De collecte sluit goed aan bij het 
jaarproject van Diaconie en ZWO. 
In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden 
kinderen. Ze zijn hier, aangekomen vanuit het Midden-
Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. Zij 
verblijven daar onder erbarmelijke omstandigheden, 
wachtend op asiel. En misschien wel het ergst van 
alles: de uitzichtloosheid. Wij gunnen hen een beter 
leven! Wilt u als collectant meewerken aan de huis-
aan-huiscollecte of wilt u nadere informatie? Neem dan 
contact op met een van de collectecoördinatoren: 
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), Tineke Blankespoor 
(T (079) 321 21 64, E mcblankespoor@casema.nl) of 
via e-mail zwovandepor@gmail.com. Het gaat om 2 
tot 4 uur van uw tijd, alleen of samen met iemand. Je 
hoeft niet bij een kerk betrokken te zijn om mee te 
doen. 
Zie eens het filmpje https://youtu.be/tmFT72iVbUc of 
de website: www.kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte 
 

Diaconie/werkgroep ZWO 
 

Samen leren - Deugen de meeste mensen? 
Historicus Rutger Bregman, zoon van de oud-
Zoetermeerse predikant Kees Bregman, heeft  eind 
2019 een uitdagend boek gepubliceerd: "De meeste 
mensen deugen", met als ondertitel: "een nieuwe 
geschiedenis van de mens". Is de mens geneigd tot 
"alle kwaad", zoals calvinisten leerden, of deugen de 
mensen en zijn ze geneigd tot het goede? En hoe 
verhoudt zich dat tot de misdaden die in de 
geschiedenis op grote schaal plaatsvonden, zoals die 
in Nazi-Duitsland? Over deze vragen willen we met 
elkaar in gesprek naar aanleiding van het boek van 
Rutger Bregman. Het is handig als u het boek gelezen 
heeft, maar noodzakelijk is het niet. 
Dinsdag 26 oktober, 20.00 uur, in De Regenboog. 
Info en opgave: Frits von Meijenfeldt, M 06 40 42 76 83, 
E fhvonmeijenfeldt@gmail.com 
 

Cantatedienst 10 oktober 
Zondagavond 10 oktober is weer een Cantatedienst in 
de Oude Kerk. Het Oude Kerk Ensemble onder leiding 
van Ronald de Jong voert dan Cantate 162 van J.S. 
Bach uit, Ach! Ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe. 
Hierin klinkt bezinningsmuziek over de uitnodiging aan 
ons tot de bruiloft van Christus Jezus. Een juweeltje 
van kerkmuziek! De cantatedienst wordt geleid door ds. 
Kees Wesdorp. U bent van harte welkom om deze 
bijzondere dienst in de Oude Kerk (Dorpsstraat 59, 
18.30 uur) mee te beleven! U kunt de dienst ook volgen 
via het YouTube-kanaal van de Oude Kerk Gemeente. 
Zie ook www.oudekerkgemeente.nl 

Jaap van der Giessen 
 

Kerkdienst online deze zondag 
Deze maanden 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. 
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 10 oktober 2021 
om 10.00 uur zal Jan de Geus de live uitzending 
verzorgen. Daarnaast wordt het geluid van de dienst 
zondag live uitgezonden via Kerkomroep. Het is niet 
nodig om in te loggen. Later terugluisteren kan 
natuurlijk ook. 
Wil je nog meedoen met dit leuke video werk, geef je 
dan op bij Jan de Geus, E jandegeus@xs4all.nl. Hij 
geeft binnenkort een demonstratie en instructie voor 
het live streamen.  

Jan Jonker 
 

Kindernevendienst 
Iedere zondag is er tijdens de dienst ook kinder-
nevendienst. 

mailto:dhmvanvelzen@hotmail.com
mailto:douwe@klaucke.net
mailto:jannydezeeuw@hotmail.com
mailto:marijke.m.vis@gmail.com
mailto:mcblankespoor@casema.nl
mailto:marius.cusell@hetnet.nl
mailto:marius.cusell@hetnet.nl
mailto:vangoeverden@casema.nl
mailto:mcblankespoor@casema.nl
mailto:zwovandepor@gmail.com
https://youtu.be/tmFT72iVbUc
http://www.kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte
mailto:fhvonmeijenfeldt@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCUEWrwGZp0wFPU6284IVnRw
https://www.oudekerkgemeente.nl/homepagina
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
mailto:jandegeus@xs4all.nl
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Collectes 10 oktober  
1ste Collecte Kerk in Actie   
  Bouw de kerk in Syrië weer op 
2de Collecte Jong Protestant Geloofsopvoeding 
 

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

Bij de eerste collecte 
Syrië heeft al jarenlang te lijden onder de oorlog. Er is 
een dramatische economische crisis. Kerk in Actie 
steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart 
van de christelijke gemeenschap, betekent herstel van 
de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Voor 
meer informatie www.kerkinactie.nl/syrie en de korte 
video https://vimeo.com/356358231 
Geef in de collecte en steun het werk van de kerken in 
Syrië en in het Midden-Oosten.  
 

Bij de tweede collecte  
In de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om 
hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen 
ondersteunt, bemoedigt en ruimte biedt om ervaringen 
uit te wisselen.Jong Protestants heeft materiaal 
ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders en 
kinderen te stimuleren. Omdat de rol van vaders in de 
levens van jonge kinderen nogal eens wordt 
onderschat, zijn er ook speciaal materialen gemaakt 
rond het vaderschap en geloofsopvoeding. Daarnaast 
worden kerken ondersteund om een plek te zijn waar 
gezinnen zich thuis voelen en gehoord weten. 
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.  
 

Orde van dienst 10 oktober 2021 
Kerk : De Regenboog 
Voorganger : Mw. C.W.D. Eikelenboom-den Uijl  
Ouderling : Wil Bettenhaussen 
Diaken : Saskia Koerselman 
Organist : Hans Jansen 
Lector : Corrie Koppejan 
Kindernevendienst : Marieke Schipper 
Beamer : Willem van Lonkhuyzen 
Koster : Flip Verbrugge 
Opname/Live Stream : Jan de Geus 

 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: 'Licht, ontloken aan het donker' 
 Lied 600: 1, 2 en 3 (NLB) 

 
Stilte 
 
Drempelgebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Vervolg aanvangslied: 'Licht, veschenen uit den hoge' 
 Lied 600: 4 en 5 (NLB) 

 
Kyriëgebed 
 

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

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de heilige Geest  
 
1ste Schriftlezing: Genesis 1: 1  -5 
 
Zingen: 'Zing al wie leeft van Gods genade' 
 Psalm 33: 2 en 8 (NLB) 

 
2de Schriftlezing: Johannes 8: 12 - 20 
 
Zingen: 'Als alles duister is, 
 ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
 vuur dat nooit meer dooft. (3x) 
 Lied 598 (NLB) 

 
Verkondiging: 'Licht voor de wereld' 
 
Meditatief orgelspel 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD  
 
Zingen: 'Neem mij aan zoals ik ben' (3x) 
 Lied 833 (NLB) 

 
Aandacht voor de kinderen 
 
Kinderlied: 'Dit is de dag die de Heer ons geeft' 
 Lied 582a (Hemelhoog) 

 
Inzameling van de gaven  
 
Gebeden 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

 
Slotlied: 'Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen'  
 Lied 679 (Hemelhoog) 

 
Zegen 
afgesloten met het gezongen Amen 
 

Rondom De Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar zr. 
M.G. Lobik-van den Berg 
Ria hoopt 15 oktober a.s. haar verjaardag te vieren 
(een kroonjaar). Wij wensen haar een gezellige dag 
toe, God's Zegen en nog goede jaren met allen die 
haar lief zijn. 

CvdT 
 

Verjaardagen 70+  
15 oktober  Mevr. M.G. Lobik-van den Berg 
                      
Van harte gefeliciteerd! 
 

Bedankt 
Lieve mensen, bedankt voor de mooie kaarten en 
felicitaties en de prachtige bloemen van de kerk, die ik 
kreeg op mijn 85ste verjaardag. 
Hartelijke groet, Sela van der Meulen 
 

http://www.kerkinactie.nl/syrie
https://vimeo.com/356358231
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Rondom De Oase 

 

Bloemengroet 
Namens de Oase geloofsgemeenschap gaan de 
bloemen met een hartelijke groet naar mevr. A. Peters-
Versluis en naar dhr. J. Uitdenbogaard als blijk van 
meeleven na het overlijden van zijn vrouw. 
  
 

Verjaardagen 80+ 
Op 12 oktober: Mevr. M.E. den Daas-Meijer, 90 jaar. 
 
Ook op 12 oktober: Mevr. E.M.M. Jonker-van Riel, 80 
jaar. 
Op 13 oktober, Mevr. M.C. Holtz-van Dijke, Zalkerbos 
330, K. 29, 2716 KS, 98 jaar. 
Op 15 oktober, Mevr. R.G.H. Jungmann-Jager, 80 jaar. 
 
 
Allen van harte gefeliciteerd! 
 

Meeleven  
Jaap en Sacha Tanja willen - via mij - de kerk hartelijk 
bedanken voor de mooie bloemen, die zij ontvingen. 
Het gaat met Jaap, zoals hij zelf zegt, 'moeizaam', 
maar Jaap en Sacha genieten van de mooie 
momenten, waaronder de bloemengroet. 
Mary Lemmers is bij de badminton ongelukkig 
gevallen, met problemen aan de knie en rechterhand 
tot gevolg. Gelukkig kan het zonder operatie goed 
genezen. 
Voor ieder, die gezondheidsproblemen heeft of zorgen, 
bidden wij God om de kracht van Zijn heilige Geest en 
om wijsheid om het beste te maken van wat niet 
veranderd kan worden. 
Uw tijdelijk predikant,         ds. Marjan Zebregs 

 
Rondom De Regenboog 
 

Bloemengroet 

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Greet 
de Jongh. 
 

Meeleven 
We omringen ons gemeentelid, mevrouw Jessica 
Reinders (Willemijngang 40), met onze gebeden: dat 
Gods Vrede en liefdevolle Nabijheid haar mogen 
dragen en begeleiden, dag en nacht. Tegelijkertijd 
bidden we voor Gods Kracht, in Jezus' Naam, voor 
haarzelf en haar dierbaren!  
 

Inloophuis 

A.s. vrijdag bent u weer van harte welkom op het 
Inloophuis.  De koffie en thee staan vanaf 10.00 uur 
voor u klaar. Om 11.30 uur is er een korte viering, 
Middagpauzedienst genaamd.  De voorganger is Wil 
Bettenhaussen en de muziek wordt verzorgd door Aad 
Baak.  Om 12.00 uur staat er soep en een broodje 
klaar. 
U kunt zich deze morgen ook opgeven voor de maal-
tijd van 22 oktober, kosten zijn  5 euro.  
 

Verjaardagen 80+ 
Mevr. L. Paas-Zweep wordt op 10 oktober 82 jaar. 

 
Dhr. R. Luimstra wordt op 11 oktober 84 jaar. 
 
Mevr. J.L. Lamboo-Langendam wordt op 14 oktober 83 
jaar. 
Dhr. G. Roeleveld wordt op 14 oktober 80 jaar. 
 
Mevr. Nel Snip-Buis wordt op 15 oktober 92 jaar. 
(Floriadehof, afd. Van Tuyllpark, kamer 111, Willemijn-
gang 40, 2719 BR) 
 
Allen van harte gefeliciteerd! 
 

Creagroep VIOLET 
Op maandag 11 en 25 oktober zijn wij van 9.30-11.30 
uur weer in De Regenboog te vinden. Loop ook 
gewoon eens even binnen, iedereen is welkom! Er is 
voldoende materiaal beschikbaar om bijv. een mooie 
wenskaart te maken of een sjaal te breien, maar zelf 
een werkje meenemen is ook prima. 
Wij schenken altijd een kopje koffie en thee met 
gezelligheid erbij.  
Voor info: Irene de Geus, M 06 30 48 55 82 

 

De Pelgrim 
 

Meditatie: Reis naar binnen 

Op 12 oktober is er een beeldmeditatie. 
We beginnen met een ontspannings-
oefening om onszelf open te maken. 
Daarna mediteren we op een beeldje 

van een mantel. Een mantel is een 
symbool van warmte en beschutting. Hoe is het met 
warmte en beschutting in ons eigen leven? Of wijder, in 
de wereld om ons heen? Een mantel kan ook een 
statussymbool zijn, denk maar aan een koningsmantel. 
We komen bij elkaar in de consistorie van de 
Pelgrimskerk.  
De bijeenkomst is van 13.30 tot 15.00 uur. Daarna is er 
thee en ontmoeting. We vragen je, als je wilt komen, 
om je op te geven bij een van ons, dan houden we 
rekening met voldoende afstand in de inrichting van de 
ruimte. Het richtbedrag is 5 euro. 
Begeleiding: Marga Schipper (T (079) 361 34 03, E 
marga_boven@ziggo.nl) en Joke den Hertog (T (079) 
331 58 55, E f2hjfdenhert@hetnet.nl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 17 oktober kopij 
uiterlijk woensdag 13 oktober voor 18.00 uur 
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mailto:f2hjfdenhert@hetnet.nl
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl

