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Nieuwsbrief  
   

Zondag 17 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: donderdag 

 

Hartelijk welkom bij de fysieke en/of online viering van onze wijkgemeente. 
 

  
 

Eredienst 17 oktober 2021 
Op 13 oktober jl. is de NBV21 gepresenteerd, een 
herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling met 12.000 
veranderingen. Ik vind dit een mooie aanleiding om de 
Bijbel, en vooral de Bijbel als bron, centraal te stellen in 
de dienst van 17 oktober.    
We horen in verschillende vertalingen twee verhalen 
over ontmoetingen bij een bron: Genesis 24: 42 t/m 48 
en Johannes 4: 1 t/m 10. In de liedkeuze klinkt het 
Woord sterk mee. 
Ik hoop dat we in de Pelgrimskerk of via een beeld-
scherm met vreugde mogen putten uit de bron van 
Levend water! 
 

Ds. Marjan Zebregs 
 

Verandering werktijden ds. Zebregs 
Omdat mijn man Rolf vanaf half oktober weer twee 
dagen op kantoor gaat werken, verschuif ik mijn vaste 
werkdag in Zoetermeer van dinsdag naar donderdag. 
Net als nu ga ik daar in beide gemeenten flexibel mee 
om. 
 

Vakantieverlof 
Vanaf zaterdag 23 oktober tot en met vrijdag 29 oktober 
heb ik verlof. Voor spoed kunt u contact opnemen met 
Sandra Hermanus Schröder. 
Vanaf half oktober wordt donderdag mijn vaste werkdag 
in Zoetermeer. Bij spoed ben ik bereikbaar via de e-mail 
en op telefoonnummer M 06 28 10 33 71 
 

Met warme groet! Ds. Marjan Zebregs 
 

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 
 

 

Gedachtenisdienst Sjon Donkers 
Maandag 25 oktober, 19.30 uur in De Regenboog 
 

Na het overlijden van Sjon op 13 mei j.l. hebben we als 
gemeente op summiere wijze afscheid van hem kunnen 
nemen, vanwege de maatregelen rondom Covid 19.  
Gelukkig kunnen we  nu wel aandacht geven aan het 
leven van Sjon.  
Hij had veel met poëtische taal en liturgie. Hij heeft 
gedichten gemaakt en liederen en een bundel samen-
gesteld met diaconale liederen. Sjon uitte zijn gevoelens 
en geloof ook graag in het maken van een schilderij. Van 
al deze elementen willen wij deze avond gebruik maken 
om deze waardevolle mens te gedenken. We zullen ook 
het steentje in de gedenkhoek plaatsen.  
U en jij wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig 
te zijn. Het  is wel fijn als u zich nog even opgeeft zodat 
we  een idee hebben hoeveel mensen er komen. Mocht 
dit lastig voor u zijn dan bent u ook zonder aanmelden 
welkom. Deze gedachtenisdienst kunt u ook thuis 
meebeleven via de online viering en kerktelefoon. 
 

Wil Bettenhaussen-Baak  
 

Eerste collecte: vanwege Wereldvoedseldag 
(16 oktober) voor landbouw in Kameroen 
In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier 
maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het 
regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de 
regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te 
weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie 
leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden 
waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in 
droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel 
christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze 
tegelijkertijd een vreedzame samenleving. Deze collecte 
bevelen we van harte aan. 
 

Gezocht collectanten voor huis-aan-huis 
collecte 22 t/m 27 november 2021 
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 nood is hoog! Wilt u als collectant 
meewerken aan de huis-aan-collecte, zie de website 
van Kerk in Actie  bekijk het filmpje  of neem contact 
op met Wout van Goeverden, T (079) 352 18 29, E 
vangoeverden@casema.nl 
 

Diaconie/Werkgroep ZWO 
 

 

 

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:fhvonmeijenfeldt@gmail.com
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/kom-in-actie/huis-aan-huiscollecte
https://youtu.be/tmFT72iVbUc
mailto:vangoeverden@casema.nl
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Werkgroep Vieren vraagt uw medewerking 
In de vergadering van de werkgroep Vieren op 29 
september jl. is er gesproken over onderwerpen 
betreffende de zondagse eredienst. Toch heten we niet 
'werkgroep Eredienst', maar 'werkgroep Vieren'. Dat 
komt, omdat er in onze gemeente ook vieringen 
gehouden worden op andere dagen en tijdstippen van 
de week. 
 

Overzicht 

Omdat er in coronatijd een einde kwam aan de 
vieringen, weten we niet precies welke vieringen 
doordeweeks weer worden of zijn opgepakt of mogelijk 
definitief zijn gestopt. En misschien zijn er ook plannen 
voor nieuwe vieringen. De werkgroep wil graag een 
overzicht van al de vieringen in de Pelgrimskerk, de 
Oase en de Regenboog die niet op de zondagochtend 
worden gehouden: 
 

Mailen 
Zit je in de organisatie van zo’n bestaande viering of wil 
je met een nieuwe viering beginnen, stuur me dan een 
mailtje met: 1) je eigen naam, 2) de naam van de viering, 
3) de locatie, 4) de dag en het tijdstip van de viering, 5) 
de frequentie (bijv. elke week of eens in de maand) en 
6) de omschrijving van het doel en/of de doelgroep?  
Ik heb liever dat een viering twee keer of vaker wordt 
gemeld dan helemaal niet. En ga er niet vanuit dat ik van 
een viering wel weet dat die bestaat en dat je hem dus 
niet hoeft te melden. Als iedereen meewerkt, hebben we 
het overzicht gauw compleet. Dat zou fijn zijn! Ik wacht 
de mails af. Alvast bedankt voor de medewerking. 
 

Tineke van Goeverden-Clarenbeek, voorzitter a.i. van 
de werkgroep Vieren, tvangoeverden@casema.nl 
 

'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 
19 oktober gaat het 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 
27 oktober, 10 november en 17 november is 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 
 

Projectteam SOW 3=1………… 
Wat doen we en wie zijn we? 
 

1. Meedenken en doen van 3=1 Zoetermeer Zuid  
Vijf mensen (Marijke Vis, Reinier Laman Trip, Hanneke 
von Meijenfeldt, Eefke van den Broek, Sofie van der 
Linden) van Zoetermeer Zuid organiseren mét de 
voorzitter WKR een inspiratiebijeenkomst voor Kerken-

raad op 5 november. Vervolgens zal er een nieuwjaars-
bijeenkomst voor alle gemeenteleden georganiseerd 
worden. Voor ons allen geldt: wat is er voor nodig om 
ons één gemeente Zoetermeer Zuid te voelen en te zijn? 
Hoe kunnen we elkaar (nog) beter leren kennen? 
Heb je ideetjes, laat ’t ons weten.  
 

2. Vrijwilligers van 3=1 bij elkaar brengen 
Aangezien er rondom de drie gebouwen heel veel 
vrijwilligers actief zijn, is ’t goed dat zij met elkaar 
kennismaken en samen een plan maken hoe ze de 
samenwerking vanaf medio februari 2022 in gaan vullen. 
De eerste bijeenkomst met de coördinatoren van de 
kerkrijders was eind september. Iedereen was ’t erover 
eens dat we alle mensen die graag naar de kerk willen - 
in winterweer en kou - bereiken en optimale service 
kunnen bieden. De mensen thuis ophalen, bij de 
Albrandswaard in ieder geval een auto klaarzetten. Vele 
ideetjes borrelden al op. We horen graag welke mensen 
een beroep op deze service willen doen om de ‘weg 
naar de Regenboog’ te vergemakkelijken.  
Op 19 oktober a.s.  komen een aantal kosters bijeen 
voor kennismaking en afstemming van de werkwijze. 
Ook de 3 ledenadministrateurs gaan een plan maken die 
toekomstbestendig zal zijn; de start is ook op 19 oktober. 
We leren hierbij ook van ervaringen van anderen. Op 26 
oktober ontvangen we alle coördinerende mensen 
rondom bloemengroet/bloemschikken.  
Wil je méér weten? Heb je een idee? Neem dan contact 
met ons op. 
 

Eefke van den Broek M 06 22 61 74 13 of Sofie van der 
Linden M 06 53 52 94 62 
 

Dank 
Via de nieuwsbrief wil ik u en jullie heel hartelijk danken 
voor alle betrokkenheid, lieve appjes, kaarten en 
telefoontjes; mooie bloemen en cadeautjes; vriendelijke 
woorden en zegenwensen, na mijn bevestiging als 
predikant met bijzondere opdracht. Het heeft ons - Anja 
en mij en onze familie & vrienden - erg goed gedaan! 
Dank jullie wel! 
 

ds. Sandra Hermanus-Schröder 
 

Website PWZZ 
Op onze website vindt u onder andere de nieuwsbrief, 
kunt u zich opgeven voor kerkdiensten en kunt u in het 
gedeelte alleen voor leden adresgegevens vinden van 
medegemeenteleden, foto’s en verslagen van wijk-
kerkenraadsvergaderingen. https://pwzz.nl 
 

Els Alebregtse 
 

Kaartenverkoop 
Aanstaande zondag 17 oktober willen wij u tijdens de 
koffie na de dienst graag weer onze kaarten verkopen. 
We hebben er weer veel gemaakt. Er zijn kaarten voor 
vrijwel elke gelegenheid, ook al weer volop kerstkaarten. 
Iedere kaart is uniek en dat voor € 0,50 per stuk. De 
opbrengst is bestemd voor het jaar project van de 
diaconie, de vluchtelingen kinderen in Griekenland.  
Voor inlichtingen: Stieneke de Bruin T (079) 316 62 09 
en Marijke Vis T (079) 361 54 64 
 

Kerkdienst online deze zondag 
Van de dienst in de Pelgrimskerk op zondag 17 oktober 
2021 om 10:00 uur zal Jan de Geus de live uitzending 
verzorgen via ons YouTube-kanaal  Mocht de techniek 
ons in de steek laten, dan is de opname op een later 
moment op dit kanaal te zien. Daarnaast wordt het 

mailto:tvangoeverden@casema.nl
mailto:dhmvanvelzen@hotmail.com
mailto:douwe@klaucke.net
mailto:jannydezeeuw@hotmail.com
mailto:marijke.m.vis@gmail.com
https://pwzz.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
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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. 
 

Melding 
Het is handig om een melding te krijgen wanneer er een 
uitzending van de PWZZ begint. 
 

Dat is in een paar stappen te regelen. 
1. Neem, als dat nog niet het geval is, een Google 

account 
2. Inloggen op YouTube 
3. Abonneer je op ons YouTube kanaal 
4. 'Wijkgemeente Pelgrimskerk Oase Regenboog' 
5. Klik in YouTube op je naamknop (rechts bovenin) 
6. Kies Instellingen en daarin Meldingen 
7. Zet de meldingen die je wilt ontvangen 'Aan' 
 

Problemen om de live opname te vinden? 
Meestal lukt het wel door in Google te zoeken met 
"Wijkgemeente Pelgrimskerk Oase Regenboog" 
 

Hartelijke groet, Jan Jonker 
 

Welkom in de kerk - graag reserveren  
Iedereen is in principe welkom, maar u bent zeker van 
een plaats als u zich heeft opgegeven en bijtijds in de 
kerk bent. Wilt u als u zich opgeeft aangeven of u in vak 
A (Afstand blijft op 1,5 meter) of in vak B (Bij elkaar) wilt 
zitten. Hieronder vindt u voor deze en komende weken 
de links om u aan te kunnen melden. 
 

- 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 maandagavond 25 oktober om 19.30 uur is de 

 gedachtenisdienst van Sjon Donkers in De Regenboog, 
u kunt zich d.m.v. de volgende link opgeven:  
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=470 

- 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 zelf ook op te geven. 
 

Orde van dienst zondag 17 oktober 2021 
Kerk   Pelgrimskerk 
Voorganger  ds. Marjan Zebregs 
Ouderling  Mieke Brak 
Diaken   Wout van Goeverden 
Organist  Frank van de Beld 
Lector   Joop de Groot 
Kindernevendienst Charlotte Prent 
Koster   Ger Roos 
1ste Collecte Werelddiaconaat, voor het 

landbouwwerk in Kameroen 
2de Collecte  Kerk 
Opname/Live Stream Jan de Geus 
 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 

Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 

Welkom door ouderling van dienst 
 

Aanvangslied: 'Here Jezus, om uw woord' 
 Lied 314 verzen 1, 2 en 3 (NLB) 
 

Stilte 
 

Bemoediging en groet 
 

Zingen: 'Geprezen zij God' 
 Psalm 150a vers 1 en 4 (NLB) 
 

Drempelgebed 
 

Zingen: 'Door de wereld gaat een woord' 
 Lied 802 verzen 1, 3 en 5 (NLB) (ieder met refrein) 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed om de heilige Geest  
 

Kinderen gaan naar hun eigen dienst 
 

1ste Schriftlezing: Genesis 24: 42 t/m 48 
 (Bijbel in gewone taal) 
 

De knecht vertelt hoe hij Rebekka gevonden heeft 
 

42 Vandaag kwam ik bij de waterput hier. Ik vroeg of God 
mij wilde helpen. Ik zei: 'Heer, God van mijn meester 
Abraham, 43 ik sta nu bij de put. Laat het volgende 
gebeuren. Ik zal straks om drinken vragen aan een 
jonge vrouw die water komt halen. 44 Als ze mij water 
geeft en ook mijn kamelen, dan is zij de vrouw die u 
uitgekozen hebt. Dan is zij de vrouw voor de zoon van 
mijn meester.' 
45 Meteen nadat ik dit in mezelf gezegd had, kwam 
Rebekka eraan. Ze had een waterkruik op haar 
schouder. Ze liep naar de put en pakte water. Ik vroeg 
om water, 46 en meteen haalde ze de kruik van haar 
schouder. Ze zei: 'Drink maar wat. Ik zal ook de kamelen 
laten drinken.' Ik dronk water, en de kamelen kregen 
water. 
47 Toen vroeg ik: 'Wie is je vader?' En zij zei: 'Mijn vader 
is Betuel. Dat is de zoon van Milka en Nachor.' Toen gaf 
ik haar een ring en armbanden. 48 Ik knielde en ik dankte 
de Heer, de God van mijn meester Abraham. Want hij 
had mij naar de broer van mijn meester gebracht. Zo had 
ik een vrouw gevonden voor de zoon van mijn meester.' 
 

Zingen: 'Kom zing het lied van Eva' 
 Lied 738 vers 1 en 2 (NLB) 
 

2de Schriftezing: Johannes 4: 1 - 10 (NBV) 
 

Zingen: 'Kom zing het lied van Tamar' 
 Lied 738 vers 3 en 4 (NLB) 
 

Overdenking 
 

Meditatief orgelspel 
 

Zingen: 'Het woord dat u ten leven riep' 
 Lied 316 vers 1 en 4 (NLB) 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Aandacht voor de kinderen 
 

Kinderlied: 'Wil je wel geloven' 
 Lied 923 vers 1, 2 en 3 (NLB) 
 

Toelichting op de collectes 
 

Gebeden 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 

Slotlied: 'Vervuld van uw zegen' 
 Lied 425 (NLB) 
 

Zegen  
afgesloten met gezongen 'Amen' 
 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10951
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10951
mailto:jandegeus@xs4all.nl
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=348
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=351
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=470
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=356
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Rondom De Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente als een hartelijke groet en dubbele felicitatie 
naar fam. van Mullem 
Br. W. van Mullem hoopt 23 oktober zijn 96ste verjaardag 
te vieren en verder is het echtpaar van Mullem op 31 
oktober D.V. 70 jaar getrouwd. Wat een rijke Zegen om 
dit als echtpaar te  mogen meemaken.  
Wij wensen dit echtpaar met allen die hun lief zijn alle 
goeds toe en bovenal God's Zegen.  

CvdT 
 

Meeleven 
Vorige week is dhr. Jaap Buis - na een kleine week in 
het ziekenhuis te zijn geweest - weer thuis gekomen. Hij 
maakt het goed en is blij weer op de Bijdorplaan te zijn. 
Uw gebeden of een bemoedigend kaartje zijn van harte 
welkom! 
Afgelopen week is mevr. Lies Kooij - na een verblijf in 
het LLZ - voor onderzoek in Delft opgenomen op een 
screeningafdeling: daar wordt ze de komende tijd (ca. 
10 weken) geobserveerd om te ontdekken wat er 
precies aan de hand is. Een bemoedigende kaart is van 
harte welkom: u kunt dit sturen naar 
  
 

Jarigen 70+ 17 - 23 oktober 
21 okt. Dhr. B.J. van Hoek, Zalkerbos 330, 2716 KS, k. 19 
22 okt. Dhr. F.B. van de Beld 
23 okt. Dhr. W. van Mullem 
Allen van harte gefeliciteerd!! 
 

Rondom De Oase 
 

Bloemengroet 
Namens de Oase geloofsgemeenschap gaan de 
bloemen deze week met een hartelijke groet naar mevr. 
de Korte-van Velzen 
Wij wensen haar een goed herstel van haar 
geopereerde enkel. 
 

Verjaardagen 80+ 
17 oktober Dhr. J. Bouwmeester 

Hij wordt 87 jaar. 
17 oktober Mevr. T. Pieterse-Dijkman 

Zij wordt 94 jaar. 
17 oktober Mevr. A. Haak-Mallet 

Zij wordt 93 jaar. 
22 oktober Mevr. J. Riekwel-Koole 

Zij wordt 92 jaar. 
Allen van harte gefeliciteerd!! 
 

Bericht van overlijden 
Via de kerkelijke ledenadministratie vernamen wij dat 
ons gemeentelid mevr. M.C. Holtz-van Dijke is 
overleden. Zij overleed op 2 oktober 2021 en zij is 97 
jaar geworden. Mevr. Holtz-van Dijke was in mei 2021 
vanuit Den Haag verhuisd en komen wonen in De 
Boomgaerd aan het Zalkerbos. Wij wensen haar familie 
en allen die haar zullen missen de troostende nabijheid 
van God en mensen.      Jan Jonker, ledenadministrateur 
 

Dank 
Nogmaals dank voor alle meeleven met het overlijden 
van Nelly.  En toen kwamen ook nog de bloemen van de 
kerk. Hartverwarmend! Heel fijn dat gemeenschaps-
gevoel te ervaren vanuit de Oase. 

Joop Uitdenbogaard 
 

Rondom De Regenboog 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan deze  week als groet van de 
gemeente naar mw. Janny Zegwaard   
 

Meeleven 
Janny Zegwaard,                           is ongelukkig terecht 
gekomen door een val van haar fiets. Zij moest voor de 
zekerheid een nacht in het ziekenhuis blijven. Wij 
wensen haar een spoedig herstel toe. 
De familie Hartsuiker                    gaat onze gemeente 
verlaten. Begin november hopen zij de sleutel te krijgen 
van hun nieuwe huis in Wijk en Aalburg. De exacte 
verhuisdatum is nog niet bekend, maar wij wensen het 
gezin Hartsuiker alvast al het goede toe in hun nieuwe 
woonplaats en bedanken Bert hartelijk voor zijn inzet 
voor de Regenbooggemeente. 
Mevrouw Klein,                         is weer thuis na een 
verblijf van vier weken in het zorgpension. Het gaat wel 
wat beter met haar, maar zij verlangt wel naar een plekje 
in een verzorgingshuis. 
We bidden alle genoemden Gods zegen toe en zijn 
Geestkracht als onze kracht verdwijnt. 
 

Verjaardagen 80+ 
Mevr. R.C. Marbus-Vrouwenfelder wordt op 17 oktober 
85 jaar. 
Mevr. E.M. Portier-Jacometti wordt op 19 oktober 83 jaar. 
    
 

Beiden van harte gefeliciteerd!! 
 

Inloophuis 
A.s. vrijdag 22 oktober is er geen inloophuis maar wel 
de maaltijd. Hiervoor moet u zich opgeven. 
 

Wil Bettenhaussen 
 

Creagroep Violet 
Op maandag 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 
 

Bedankt 1 
Blij verrast zijn wij met de bloemen en de vele mooie 
kaarten, die wij mochten ontvangen vanwege ons 55 
jarig huwelijk. Heel hartelijk dank hiervoor! 
 

Hans en Ria Raaphorst 
 

Bedankt 2 
Lieve mensen van de Regenboog, hartelijk dank voor 
alle mooie, lieve kaarten die ik heb gekregen tijdens de 
ziekte en na het overlijden van Jan. Hartverwarmende 
reacties, die ons heel erg goed hebben gedaan.  
Ook dank voor de bloemen van de kerk die we van de 
week kregen. Het verlies is groot, maar ik ervaar heel 
veel lieve mensen om mij heen. 

Greet de Jongh 
 

 

 

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 24 oktober kopij 
uiterlijk woensdag 20 oktober voor 18.00 uur 
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