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Nieuwsbrief  
   

Zondag 24 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 24 oktober 2021 
Deze zondag is een feestelijke dienst: we heten de 
familie van Maud Maria Otte van harte welkom in ons 
midden. Vandaag zal Maud namelijk worden gedoopt: 
haar broer en zus zullen daarbij helpen. Gods 
verbondsteken van eeuwige liefde, door het wonder van 
Jezus’ kruis en opstanding, en de troostende zegen van 
de Heilige Geest mag Maud ontvangen. Omringd door 
velen die haar lief en dierbaar zijn, spreken we de 
zegenbede uit Psalm 91, vers 11 over haar uit. “Dat 
engelen jou op heel je levensweg zullen vergezellen!” Er 
is vandaag ook creche en tienerdienst.  
Een heel gezegende zondag toegewenst, 
 

ds. Sandra Hermanus-Schröder 
 

Kerkdienst online deze zondag 
Van de dienst in de Oase op zondag 24 oktober 2021 
om 10:00 uur zal ik 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 geluid van de 
dienst zondag live uitgezonden via Kerkdienstgemist. 
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 
 

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 
 

Verandering werktijden ds. Marjan 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 
ds. Sandra Hermanus-Schröder. 
Vanaf half oktober wordt donderdag dus 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 

 

We gaan op reis… 
Wie kent het spelletje niet: we gaan op reis en nemen 
mee … 
Ook wij gaan met elkaar op reis, vanuit de Pelgrimskerk, 
De Oase en De Regenboog gaan we op reis naar 
Zoetermeer-Zuid. En ook aan ons de vraag 'wat nemen 
we mee'.  
Wij zien uw reacties graag tegemoet. In de kerken vindt 
u een doos waarin u uw suggestie kunt doen. U kunt 
natuurlijk ook mailen naar voorzitter@pwzz.nl 
 

Contract ds. Sandra Hermanus-Schröder 
Na het vertrek van Dick Sonneveld heeft Sandra samen 
met Sjon Donkers een contract als kerkelijk werker 
gekregen voor twee jaar. Dit contract loopt af op 30 
november a.s. 
Ik ben blij u te kunnen mededelen dat we in onderling 
overleg hebben afgesproken dat dit contract met twee 
maanden verlengd wordt tot 31 januari 2022. Op 30 
januari zal Sandra voorgaan bij de laatste dienst in de 
Pelgrimskerk. Mooi dat dit dan zo samenvalt. 
 

Beppie van der Plas 
Voorzitter Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 
 

Gedachtenisdienst Pastor 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 
 
 
 
 
 

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:jandegeus@xs4all.nl
https://pwzz.nl/
mailto:voorzitter@pwzz.nl
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Laatste zondag kerkelijk jaar 
Op 21 november 2021, ook wel Eeuwigheidszondag 
genoemd, herdenken we de gemeenteleden die dit 
kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan. In elk van de drie 
kerkgebouwen vindt deze zondag een herdenking 
plaats, maar op verschillende tijdstippen: 
- 10.00 uur: in De Regenboog, voorgangers: Wil Betten-

haussen-Baak en ds. Sandra Hermanus-Schröder 
- 13.30 uur: in De Oase, voorgangers: ds. Marjan 

Zebregs en ds. Sandra Hermanus-Schröder 
- 16.00 uur: in de Pelgrimskerk, voorgangers: Marga 

Schipper en ds. Sandra Hermanus-Schröder 
Ook de cantorij van de PWZZ zal in wisselende 
samenstelling medewerking verlenen aan de diensten. 
De liturgie, de liederen en de overdenking zullen in de 
drie diensten gelijk zijn. Het herdenkingsgedeelte zal in 
de drie diensten verschillen, omdat in elke kerk andere 
namen worden genoemd, van de mensen die deel 
uitmaakten van die geloofsgemeenschap en van ons 
zijn heengegaan. We noemen hun namen en steken 
daarbij steeds een licht aan. Het licht in het duister 
herinnert ons aan hen die ons zijn voorgegaan naar 
God. Maar dat licht wil ons ook bemoedigen in de 
donkere tijden van verdriet en gemis: wij mogen uitkijken 
naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar geen 
verdriet of pijn meer is en waar alle tranen uit onze ogen 
worden gewist. 
In de diensten zal ook gelegenheid zijn om anderen te 
gedenken die dit afgelopen kerkelijk jaar zijn 
heengegaan, maar die geen lid waren van één van onze 
geloofsgemeenschappen. Tot en met 14 november kunt 
u de namen doorgeven van hen voor wie u op deze 
zondag in de Regenboog, de Oase of de Pelgrimskerk 
graag een kaars zou willen (laten) aansteken. U kunt de 
namen (graag de volledige doopnamen, achternaam en 
eventueel gehuwde naam, inclusief de geboorte- en 
sterfdatum) per e-mail of telefoon doorgeven aan: 
- Voor De Regenboog: Wil Bettenhaussen-Baak, 

E wil.bettenhaussen@gmail.com, M 06 17 16 26 19 
- Voor De Oase: Tineke van Goeverden, 

E tvangoeverden@casema.nl, M 06 13 83 72 31 
- Voor de Pelgrimskerk: ds. Sandra Hermanus-Schröder, 

E scbhermanus@gmail.com, M 06 21 52 58 68 
Familieleden worden van harte uitgenodigd om 
aanwezig te zijn! 
 

Tineke van Goeverden-Clarenbeek, 
voorzitter a.i. werkgroep Vieren PWZZ 

 

Bestel de nieuwe Bijbeluitgave via Boekentafel 
Bent u van plan de nieuwe uitgave van de Bijbel, die nu 
te koop is aan te schaffen, dan kunt u die via ons 
bestellen. Wij zorgen ervoor dat hij bij u geleverd wordt. 
Deze uitgaven is duidelijker door de vele verbeteringen. 
De korting, die wij krijgen komt ten goede aan de kerk. 
Standaard Bijbel € 38,00; Standaard Bijbel met 
apocriefe boeken € 48,00. Trudy Kamminga, T (079) 
321 40 79, E tga.kamminga@gmail.com; Mary 
Lemmers, T (079) 351 47 19 
 

Geslaagde Griekse avond 
Wat een mooie opkomst was er donderdag 14 oktober 
op de Griekse avond in de Regenboog! Zo’n 50 mensen 
uit de drie wijken hadden zich hiervoor opgegeven. 
Naast de gezelligheid en het lekkere eten was het 
bijzonder om het indrukwekkende verhaal - live via 
Zoom - te horen van Debora Molenaar, die woont op 
Lesbos en werkt in een vluchtelingenkamp. 

De opbrengst van deze avond was, na aftrek van de 
gemaakte kosten, € 457,00. Dit bedrag wordt aan haar 
overgemaakt. Zie ook www.deboraopweg.nl 
Alle deelnemers worden hartelijk bedankt voor hun 
aanwezigheid en voor hun gulle gift! 
 

Gezocht collectanten voor huis-aan-huis-
collecte 22 t/m 27 november 2021  
De nood is hoog voor vluchtelingen in Griekenland. Om 
hieraan iets te doen wordt eind november een huis-aan-
huis collecte gehouden, georganiseerd door Kerk in 
Actie. Wilt u als collectant hieraan meewerken? Uw hulp 
is heel welkom! 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 
 

Dinsdag 26 oktober Klavervier om 17:30 uur 
Eet mee, geef je op voor maandag 
avond. Bel Ria van Dam, M 06 49 85 45 
26; Corrie Smits, T (079) 321 33 13, of  
mail naar zwovandepor@gmail.com 
Er is in De Oase een gezamenlijke 
maaltijd met driegangenmenu. Dat 

doen we, zoals nu, elke laatste dinsdag van de maand. 
We staan stil bij het werk van Zending en Wereld-

diaconaat met name bij de Griekse vluchtelingenkinderen.  
Voor wie daar de voorkeur aan geeft, zijn de 
afhaalmaaltijden er ook en wel tussen 16:30 en 17:30 
uur. De afhaalmaaltijden blijven elke dinsdagmiddag 
uitgedeeld. De opbrengst van beide maaltijden is voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland, ons Jaarproject. 
Geniet ervan en doe wat voor een ander. 
 

 Werkgroep ZWO 
 

Reis naar binnen, meditatie vanuit De Pelgrim 
Dinsdag 26 oktober is de volgende 
meditatiebijeenkomst in De Pelgrim. We 
zullen mediteren met muziek. 
We luisteren naar twee stukken die gaan 
over de oorsprong van de muziek. De   

dichter Uusberg uit Estland verwoordt het 
zo: ‘Ergens moet het zijn, onvergankelijk, ergens is het 
oorspronkelijke lied te vinden; hoe anders kan het 
zingen in de ziel van mensen, die muziek?’ 
Wat raakt ons in dat lied, die muziek….Zoals altijd 
beginnen we met een ontspanningsmeditatie.    
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 de inrichting van de ruimte wat 
betreft het aantal deelnemers. 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 
 

26 oktober -'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 

mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
mailto:tvangoeverden@casema.nl
mailto:scbhermanus@gmail.com
mailto:tga.kamminga@gmail.com
http://www.deboraopweg.nl/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/kom-in-actie/huis-aan-huiscollecte/
https://youtu.be/tmFT72iVbUc
mailto:vangoeverden@casema.nl
mailto:vangoeverden@casema.nl
mailto:zwovandepor@gmail.com
mailto:dhmvanvelzen@hotmail.com
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26 oktober- 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 
 

27 oktober- Ontmoetingsmiddag 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 
 

27 oktober – in de Regenboog 
Wereldberoemde Franse klarinettist  
Op woensdag 27 oktober speelt de Franse klarinettist 
Bruno Bonansea een recital met de Russische pianiste 
Maria Meerovitch. Hiermee wordt weer gestart met de 
serie Regenboogconcerten in De Regenboog. Op het 
programma staan onder meer de twee prachtige, 
herfstige en weemoedige klarinetsonates van Johannes 
Brahms. Verder op het programma werk van Robert 
Schumann. Kom genieten van een prachtige avond met 
dit uitmuntende duo!  
Aanvang 20.15 uur. Kaarten € 15,00 tot 25 jaar € 5,00. 
Houders Zoetermeerpas gratis. Kaartverkoop uitsluitend 
via de website. Kijk op www.regenboogmuziek.nl   
 

28 oktober - Vergadering werkgroep Vieren 
Op donderdag 28 oktober om 19.30 uur komt de 
werkgroep Vieren bij elkaar in de Regenboog. We gaan 
het kort hebben over de diensten tot het einde van het 
jaar en de afscheidsdiensten begin volgend jaar. Verder 
is gebleken dat dienstdoende ouderlingen in de ‘eigen’ 
kerk precies weten wat van ze verwacht wordt, maar dat 
dat in een ‘ander’ kerkgebouw niet altijd helemaal 
duidelijk is. Die verschillende richtlijnen willen we op 
elkaar gaan afstemmen. En ook willen we nadenken 
over ‘verbinding tussen generaties’. Of dat allemaal op 
één avond gaat lukken? We gaan ons best doen. Ben je 
benieuwd hoe we dat gaan doen? Dan ben je van harte 
welkom om onze vergadering bij te wonen! Aan onze 
vergadertafel staan één of twee lege stoelen voor 
geïnteresseerde gasten. Heb je belangstelling om een 
keer aanwezig te zijn? Meld je dan bij mij aan: Tineke 
van Goeverden-Clarenbeek, voorzitter a.i. werkgroep 
Vieren, M 06 13 83 72 31, E tvangoeverden@casema.nl 

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. 
 

- 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 

- Zondag 7 november is de live viering in de Pelgrims- 
kerk, u kunt zich d.m.v. de volgende link opgeven: 

 https://pwzz.nl/reserveren.php?id=473 
 

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. 
 
N.B. Kunt u zich om de één of andere reden niet 
aanmelden, belt u mij dan op M 06 20 97 81 86 
 

1ste collecte voor JobHulpMaatje 
JobHulpMaatje Zoetermeer (JHM) helpt 
werkzoekenden op weg naar werk of 
vrijwilligerswerk; sinds de start in 2018 al 

meer dan tachtig. De gezamenlijke kerken in 
Zoetermeer, met name de PGZ, steunen dit initiatief en 
hebben het geïnitieerd. Hoewel JobHulpMaatje 
Zoetermeer geheel op vrijwilligers draait, kost de 
uitvoering onvermijdelijk geld. Gelukkig ondersteunen 
de burgerlijke gemeente en fondsen de organisatie, 
maar wel op voorwaarde dat ook wij, de kerken, als 
“eigen kring”, naar JHM omziet. Met uw bijdrage worden 
materiele kosten betaald en de kosten aan de landelijke 
organisatie, waarvan JHM veel steun krijgt. Het motto 
van JHM is: “Samen werkt het!” Helpt u mee. Zie voor 
meer informatie de website 
https://jobhulpmaatjezoetermeer.nl/   
of bel M 06 41 57 21 57 (Marius Cusell, maatje)  
 

Orde van dienst zondag 24 oktober 2021 
 
Kerk De Oase 
Bijzonderheden Doopdienst 
Voorganger ds. Sandra Hermanus-Schröder 
Ouderling Gerda Vooijs 
Diaken Tineke Blankespoor 
Organist Arend van der Toorn 
Lector Elsbeth van Beem 
Kindernevendienst Trudy Sneller 
Tienerdienst Willem Vooijs 
Kindercrèche Ilona van der Zwan 
Beamer Loes van der Sluis 
Koster Marius Cusell 
1e Collecte JOBHulpmaatje 
2e Collecte Kerk 
Opname/Live Stream Jan Jonker 
  

mailto:fhvonmeijenfeldt@gmail.com
mailto:douwe@klaucke.net
mailto:jannydezeeuw@hotmail.com
mailto:marijke.m.vis@gmail.com
http://www.regenboogmuziek.nl/
mailto:tvangoeverden@casema.nl
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=351
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=470
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=356
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=473
https://jobhulpmaatjezoetermeer.nl/
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Orgelspel 
 

Binnenkomst van voorganger en ambstdragers 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

Aanvangslied: 'Heer, die mij ziet zoals ik ben' 
 Psalm 139 couplet 1 oude berijming 
 

Bemoediging en groet 
 

Zingen: 'Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt' 
 Psalm 139 couplet 14 oude berijming 
 

Kyriegebed 
 

Glorialied: 'De kracht van uw liefde' 
 Lied 488 (Opwekkingsliederen) 
 

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 

Schriftlezing over dopen, Handelingen 8: 26 - 40 
Uit de kinderbijbel van Kees de Korte met illustraties 
 

Zingen: 'Liefde, eenmaal uitgesproken' 
 Lied 791 couplet 1 en 6 (NLB) 
 

De kinderen gaan naar de nevendienst 
 

Preek 
 

De kinderen komen terug uit de nevendienst 
 

Zingen: 'Samen' 
 (Elly & Rikkert) 
 

Dopen van Maud Maria Otte (Kinderen erbij) 
 

gedicht en onderwijzing 
 

Zingen: 'Kom maar gewoon' 
 (Elly & Rikkert) 
 

presentatie en gebed 
 

belijdenis: afwending en toewending 
 

doop en handoplegging 
 

Zingen: 'Uit Sion, aan den Heer gewijd' 
 Psalm 134 couplet 3 (Liedboek voor de Kerken) 
 

Geloften 
 

Verwelkoming 
 

Zingen: 'Gods zegen voor jou' 
 (Sela) 
 

Toelichting op de inzameling van de gaven 
 

Bericht van overlijden 
 

Zingen: 'Wat de toekomst brengen moge' 
 Lied 913 couplet 1, 2, 3 en 4 (NLB) 
 

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

Slotlied: 'Ga met God en Hij zal met je zijn' 
 Lied 416 vers 1 en 4 (NLB) 
 

Wegzending en zegen 
 

Rondom De Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar br. 
F. van de Beld 
Frank mocht vrijdag 22 oktober zijn verjaardag vieren. 
Wij wensen Frank nog vele goede jaren toe met allen 
die hem lief zijn en bovenal God's Zegen. 
 

CvdT 
 

Jarigen 70+ 24-29 oktober 
Er zijn geen jarigen 70+ 
 

 

Rondom De Oase 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Oase 
geloofsgemeenschap met een hartelijke groet naar 
mevr. Mary Lemmers 
als bemoediging na haar onfortuinlijke val en naar mevr. 
A. Haak-Mallet 
17 Oktober bereikte zij de leeftijd van 93 jaar. 
 

Verjaardagen 80+ 
Op woensdag 27 oktober is Mevr. W.J. Termaat- 
Hoogkamer jarig. Zij wordt 82 jaar. 
 
Op zaterdag 30 oktober is Mevr. A. Zandhuis-Klok jarig. 
Zij wordt 88 jaar. 
 
We wensen hen een gezegende dag toe en wensen dat 
er mensen om hen heen zijn dier zorg en aandacht voor 
het hebben.  
 

Hartelijk dank 
Riet Klom vroeg mij om 'De Oase' namens haar heel 
hartelijk bedanken voor de mooie bloemen, die zij heeft 
ontvangen. Het doet Riet goed dat er zo met haar wordt 
meegeleefd. 

Met warme groet, ds. Marjan Zebregs 
 

Rondom De Regenboog 
 

 

Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar mw. T. 
van Mourik-v.d. Brink. 
 

Verjaardagen 80+ 
Mevr. M.J. Raaphorst-van Leeuwen wordt op 28 oktober 
85 jaar 
Dhr. I.P. Schuite wordt op 29 oktober 88 jaar 
(Nassaulaan 11, 2712 AT, k. 301, De Morgenster) 
 

Meeleven 
We leven mee met Jan en Hennie van de Graaf. 
Jan moet a.s. vrijdag een operatie ondergaan. We 
wensen hem sterkte en van harte beterschap. We 
bidden dat Gods geestkracht en nabijheid om hem heen 
mag staan. 
 

Bericht van overlijden 
Op 16 oktober is Thuisgeroep en heengegaan, Jessie 
(Jessica) Dessauvagie, weduwe van Joop Reinders, in 
de leeftijd van 89 jaar. Jessica was een diepgelovige 
vrouw. Op de rouwbrief staan deze woorden: "Gij draagt 
mij op Uw schouders, U heft mij op, ik voel mij niet 
alleen". Na een rijk maar ook bewogen leven mocht 
Jessica de laatste maanden van haar aardse leven 
wonen in Floriadehof. De dankdienst voor haar leven zal 
in besloten kring plaatsvinden op maandag 25 oktober 
in de Meerbloemhof, o.l.v. ds. Sandra Hermanus-
Schröder. Moge Jezus - als trouwe Vriend in het leven - 
haar dierbaren zegenen met Zijn kracht en vrede. 
 

ds. S.C.B. (Sandra) Hermanus-Schröder (MA) 
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Creagroep violet 
Op maandag 25 oktober zijn wij van 9:30-11.30 uur in 
De Regenboog. Iedereen is welkom!  
Wij schenken altijd een kopje koffie en thee met 
gezelligheid erbij. 
Voor info: Irene de Geus, M 06 30 48 55 82 
 

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 Marga 
Schipper en de muziek wordt verzorgd door Frank van 
de Beld. We zijn blij dat Frank het team van musici voor 
de MPD is komen versterken. Om 12.00 uur staat er 
soep en een broodje klaar. 

Oproep om nieuwe medewerkers voor de 
schoonmaakploeg 
Een vaste ploeg gemeenteleden zet zich wekelijks in om 
de Regenboog schoon te houden. Om de 6 weken 
maken ze in twee- of drietal de kerk schoon. Dit zijn 

eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden zoals, stoffen, 
stofzuigen en dweilen. Hiermee bent u ongeveer 
anderhalf uur bezig. Binnenkort stoppen een aantal 
gemeenteleden om diverse redenen, daarom zijn we op 
zoek naar mensen die meewillen helpen om onze 
Regenboog er netjes en schoon te laten uitzien. Dus wilt 
u bewegen voor de kerk en in de kerk kom onze ploeg 
dan versterken. 
Inlichtingen bij onze beheerder Marja Oosterveen, M 06 
30 19 16 35 of E marjaoosterveen@hotmail.com  
 
 
 

 
 

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 31 oktober kopij 
uiterlijk woensdag 27 oktober voor 18.00 uur 
 
 

 

tel:06-30485582
mailto:marjaoosterveen@hotmail.com
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl

