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Nieuwsbrief  
   

Zondag 31 oktober 2021 WWW.PWZZ.NL 

Pastores: 
Ds.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. 
 

  
 

Zondag 31 oktober, 
Hervormingsdag en Bijbelzondag 
Hervormingsdag is niet alleen de dag, waarop er 95 
stellingen op een slotkapel werden gespijkerd, waardoor 
verschillende gelovigen, verschillende dorpen, uit elkaar 
gingen wat betreft hun geloofstraditie, maar het is ook 
niet toevallig Bijbelzondag. Het zelf kunnen lezen van de 
Bijbel draagt bij aan de democratisering van de kerken. 
Soms lijkt de Bijbel ons eigen gelijk te bevestigen, maar 
soms is de Bijbel ook een gesprekspartner, die voor ons 
lastig kan zijn in de keuzes, die we maken. De NBV21 
komt wat dichterbij in onze taal en kan ons wel eens 
stevig op de huid zitten. 
Deze zondag zien we ons in de ontmoeting met Jezus. 
Zijn wij als de blindgeborene? Of zijn wij ziende blind? 
Waar ik niet aan ontkom is de vraag hoe wij in de 
Schepping staan. 
En verder staan wij stil in onze verbondenheid met de 
fam. de Jongh in hun verdriet en gemis. 
 

ds. Peter Wattèl 
 

Kerkdienst online deze zondag 
Van de dienst in de Regenboog op zondag 31 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 
geluid van de dienst zondag live uitgezonden via 
Kerkomroep. Het is niet nodig om in te loggen. Later 
terugluisteren kan natuurlijk ook. 
 

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 

 

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, 
Oase en 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. En als u 
in een van de andere kerken iets tegen komt, waarvan 
u zegt "Dat moet bewaard blijven", dan kan dat natuurlijk 
ook! 

 

U kunt ook mailen naar voorzitter@pwzz.nl 
 

Pastores-team 
 

Marjan Zebregs 
Een minder fijn bericht van Marjan Zebregs. Zij onder-
gaat op 8 november een ingrijpende operatie, en is 
daardoor de rest van dit jaar niet meer beschikbaar voor 
onze gemeente. Marjan is sinds haar start in maart dit 
jaar ondanks haar beperkte inzet van 1 dag in de week, 
van onschatbare waarde geweest, zeker op pastoraal 
vlak. En dan niet alleen in De Oase. In de werkgroep 
Pastoraat zijn onder haar leiding grote stappen gezet in 
het proces van eenwording van de drie kernen. Wij 
wensen Marjan een voorspoedig herstel en hopen met 
haar dat zij vanaf januari haar werk weer kan hervatten. 
 

Gelukkig is er wel een vervanger gevonden. Ds. Peter 
Wattél uit Oegstgeest heeft zich bereid verklaard om 
twee dagen in de week in onze gemeente in te vallen. 
Ds. Wattèl is niet geheel onbekend: hij heeft al een 
aantal keer bij ons gepreekt, onder andere in de 
diensten rondom Pasen. Ik ben bijzonder dankbaar dat 
hij zich wil verbinden met onze gemeente.  
 

Daarnaast wil ik de inzet van Wil Bettenhausen, Marga 
Schipper en Petra Vossegat noemen. Samen met de 
leden van de werkgroep Pastoraat, waarin de drie 
kernen vertegenwoordigd zijn, zorgen zij dat wij als 
gemeente elkaar vasthouden en bemoedigen.  
Ik beveel hen, Marjan Zebregs en Peter Wattèl  in uw 
voorbeden aan.  
 

Beppie van der Plas 
Voorzitter Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 
 

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 10 en 24 november en 1 december 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 - 8111 3277; 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
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
https://pwzz.nl/
mailto:voorzitter@pwzz.nl
mailto:douwe@klaucke.net
mailto:jannydezeeuw@hotmail.com
mailto:marijke.m.vis@gmail.com
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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 

Bettenhaussen en ds. Sandra Hermanus-Schröder 
- 13.30 uur: in de Oase, voorgangers: Marga Schipper  

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 heen-
gegaan, 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, 

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 

 

Welkomstkaarten voor vluchtelingen 
in de voormalige gevangenis 
“Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op" 

 (Matteüs 25: 35b, NBV21) 
U heeft het misschien al gehoord of in het Streekblad 
gelezen: er zijn vergevorderde plannen om vluchte-
lingen tijdelijk op te vangen in de voormalige gevangenis 
hier in Zoetermeer. Het gaat om opvang van mensen die 
al geruime tijd in Nederland zijn en van wie duidelijk is 
dat ze hier ook langere tijd mogen blijven. Wij zijn als 
diaconie blij dat de gemeente Zoetermeer op deze 
manier wil helpen om opvang te bieden.  
We weten nog niet zeker of de opvang gaat beginnen en 
zo ja wanneer de eerste vluchtelingen daadwerkelijk hun 
intrek zullen nemen in de voormalige gevangenis. Dat 
zou zomaar heel snel kunnen gebeuren.  
We hopen dat de vluchtelingen in Zoetermeer dan 
gastvrij worden ontvangen en zij zich welkom voelen. 
Daar willen we als diaconie graag een bijdrage aan 

leveren. Wilt u dat ook? Dat kan heel eenvoudig! Wij 
vragen u nu al een mooie ansichtkaart uit te zoeken en 
daar – in het Nederlands of in het Engels – een wel-
komstgroet op te schrijven en die te ondertekenen met 
alleen uw voornaam. Het adresdeel laat u leeg. Als de 
eerste vluchtelingen dan komen, liggen er al welkomst-
groeten hen op te wachten. Dat zou mooi zijn! Doet u 
mee? In alle drie de kerkgebouwen kunt u bij de uitgang 
uw kaart in een doos doen met de tekst welkomst-
kaarten voor vluchtelingen’. Van harte aanbevolen! 
 

Wout van Goeverden, diaken 
 

Projectteam 
SOW 3=1 

denkt mee, 
organiseert, 
faciliteert de 

veranderende 
gemeente 

PWZZ 
 
 

Deze drie kanjers zijn onze ledenadministrateurs in 
Zuid: v.l.n.r.: Henk Fokke, Jan Jonker, Joke Westerhof. 
 

Op 19 oktober was er overleg met de ledenadmi-
nistrateurs. Samen met Gerrit Jorna (met dank!) hebben 
ze een plan gemaakt om per 1 mei 2022 tot één leden-
administratie  te komen.  Praktische mensen die graag 
een goed werkend ledensysteem willen. Ook handig 
voor de nieuwe predikanten! 
 

De bloemencoördinatoren 
hebben elkaar leren ken-
nen op 26 oktober. 
Bijzonder was dat de 
vrouwen die bezig zijn 
met symbolisch bloem-
schikken al met elkaar 
samenwerkten. 
Van links naar rechts: 
Coby Schoonen, Janny 
de Zeeuw, Marjoke Lankhorst, Willem van Lonkhuyzen, 
Irene de Geus, Marijke Vis, Anneke Laarman, Marja van 
Andel.  
We hebben een gezamenlijk plan gemaakt en sturen dit 
naar de Werkgroep Vieren. En voor de benodigde 
gelden kloppen we aan bij de penningmeester van de 
Diaconie. Marjoke Lankhorst wordt vanaf 13 februari 
2022 de nieuwe coördinator!  
We merken wel dat we moeten wennen aan de 
veranderingen, maar dat ’t heel fijn is, elkaar te hebben 
leren kennen. Samen een levende kerkgemeenschap 
zijn, doet ons goed! 
 

Met vriendelijke groet,  
Eefke van den Broek en Sofie van der Linden  

 

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 be-
stellen. Wij zorgen ervoor dat hij bij u geleverd wordt. 
Deze uitgave is duidelijker door de vele verbeterin-
gen, 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 

mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
mailto:tvangoeverden@casema.nl
mailto:scbhermanus@gmail.com
mailto:tga.kamminga@gmail.com
mailto:tga.kamminga@gmail.com
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Najaarsactie 2021: 
Een nieuwe toekomst tegemoet! 
Als het goed is, is recentelijk door vrijwilligers een 
envelop met daarop 'Najaarsactie' in uw brievenbus 
gestopt. In deze envelop zit een brief waarop staat: 
"Najaarsactie 2021: een nieuwe toekomst tegemoet".  
Of zoals het in ons beleidsplan verwoord staat: We gaan 
iets nieuws beginnen. We gaan samen een nieuwe 
wijkgemeente vormen: Zoetermeer Zuid. In februari 
2022 gaan we voor de eredienst van drie naar één 
kerkgebouw. En, de beroepingscommissie is op zoek 
naar twee nieuwe predikanten. Om deze nieuwe 
toekomst tegemoet te gaan hebben wij ook uw/jouw 
steun heel hard nodig. In woord en daad, in gebed en 
ook financieel. Samen op weg, de nieuwe toekomst 
tegemoet en met hopelijk spoedig twee nieuwe 
predikanten! 
 

Henry van der Wiel; E voorzitter kerkrentmeesters PWZZ 
 

Bij de 1ste Collecte: 
Yabima versterkt positie boeren op Zuid-Sumatra 
Wij spaarden van 2012 tot 2018 via ds. Henriette 
Nieuwenhuis voor Yabima, ook wel project “Rumah 
Bersama” (=gezamenlijk huis) genoemd. In die periode 
gebeurde er veel: 8 gemeenteleden van ons zijn in 2015 
naar Zuid-Sumatra geweest en in 2016 kwamen 
jongeren naar Nederland. Er was toen een “uitzwaai-
dienst” in de Oase. Weet u nog? Vandaag collecteren 
we weer voor het werk van Yabima, de diaconale 
organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra.  
Veel boeren zijn arm door te weinig opbrengst uit de 
landbouw en continue conflicten over grondeigendom 
met overheid en grote bedrijven. Met steun van Kerk in 
Actie helpt de kerk van Zuid-Sumatra deze boeren op te 
komen voor hun rechten en om hun landbouwopbreng-
sten te verhogen. Ook helpt de kerk bij het opzetten van 
spaar- en kredietgroepen. Daarnaast organiseert de 
kerk activiteiten voor mensen met verschillende religies 
en etnische achtergronden, bedoeld om respect en 
begrip voor elkaar te krijgen. 
Helpt u boeren in Zuid-Sumatra om in vrede een beter 
bestaan te kunnen opbouwen? Uw gift is meer dan 
welkom. Hartelijk dank. 

 
Orde van dienst zondag 31 oktober 2021 
Kerk De Regenboog 
Voorganger Ds. Peter Wattèl  
Ouderling Henk Fokke 
Diaken Thea Hamann 
Organist Dries Piening 
Lector Maries Verheijke 
Kindernevendienst Jan de Jonge 
Beamer Mirna Baak 
Koster Gerard Bettenhaussen 
1e Collecte Zending ZWO 
2e Collecte Kerk 
Opname/Live Stream Jan de Geus 
 

VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 

Aanvangslied:  Lied 280 couplet 1, 2, 3 en 4 (NLB) 
1. De vreugde voert ons naar dit huis 
2. Dit huis van hout en steen, dat lang 
3. dit huis, dat alle sporen draagt 
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
 

Stilte 
 

Drempelgebed  
 

Bemoediging en groet 
 

vervolg aanvangslied: Lied 280 couplet 5 en 6 (NLB) 
5. Onthul ons dan uw aangezicht 
6. Vervul ons met een nieuw verstaan 
 

Kyriëgebed 
 

Glorialied: Psalm 89 couplet 1 en 5 (NLB) 
1. Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied 
5. Hemel en aarde, Heer, ’t is alles uw domein, 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de heilige Geest  
 

Kinderen kunnen naar de kindernevendienst 
 

1ste Schriftlezing: 1 Korintiërs 1 vers 18 - 25 
 

Zingen: Lied 909 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 
1. Wat God doet, dat is welgedaan, zijn wil is wijs en heilig. 
2. Wat God doet, dat is welgedaan, Hij is mijn licht en leven. 
3. Wat God doet, dat is welgedaan, daar laat ik het bij blijven. 
 

2de Schriftlezing: Johannes 9 vers 1 - 13 
 

Verkondiging  
 

Kort meditatief orgelspel 
 

Zingen: Lied 992 couplet 1 t/m 4 (NLB) 
1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
2. Wat vraagt de aarde meer van ons 
3. Wat vragen mensen meer van ons 
4. Het is de Geest die ons beweegt 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Aandacht voor de kinderen 
 

Kinderlied: Lied 534 couplet 1 (NLB) 
1. Hij die de blinden weer liet zien, 
 

Wij gedenken Jan de Jongh 
 

Zingen: Psalm 139 couplet 1 (NLB) 
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
 

Inzameling van de gaven  
 

Gebeden 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 

Slotlied: Lied 825 couplet 1 en 3 (NLB) 
1. De wereld is van Hem vervuld, 
3. Hij blies ons van zijn adem in. 
 

Zegen 
afgesloten met het gezongen Amen  
 

mailto:hvdwiel_kerkrentmeester@outlook.com
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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 2 weken 
de links om u aan te kunnen melden. 
- 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 
- Op zondag 14 november is de live viering in De Oase, 
 u kunt zich d.m.v. de volgende link opgeven:  
 https://pwzz.nl/reserveren.php?id=476 
 

Als het aanmelden via Internet te moeilijk is kunt u zich 
ook telefonisch aanmelden bij Willem van Lonkhuyzen; 
M 06 20 97 81 86; T (079) 362 13 20 (bij voorkeur 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. 

 

Rondom De Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar zr. 
J. Tetteroo-Schorren 
Zr. Tetteroo hoopt dinsdag 2 november haar verjaardag 
te vieren. Wij wensen haar een gezellige dag toe en nog 
vele goede jaren toe met allen die haar lief zijn en 
bovenal God's Zegen. 

CvdT 
 

Jarigen 70+ 31 oktober - 6 november 
2 nov. Mevr. C. van der Tas-Gelderblom, 

 
2 nov. Mevr. J. Tetteroo-Schorren, 
  
2 nov. Mevr. E. Kooij-van de Geer,  
  
2 nov. Dhr. K.E. Dijkhuis  
  
4 nov. Dhr. A.J. Zwarteveld 
  
5 nov. Mevr. T. Kraaijenbos-Rademaker 
  
 

Rondom De Oase 
 

Bloemengroet 
Namens de Oase geloofsgemeenschap gaan de 
bloemen deze week met een hartelijke groet en 
felicitatie naar familie Potman, zij waren 13 oktober 55 
jaar getrouwd en naar familie Lukaart, zij waren 15 
oktober 50 jaar getrouwd. 
 

Verjaardagen 80+ 
Dinsdag 2 november dhr. J.J. Stout, hij wordt 82 jaar. 
 
Woensdag 3 november mw. J. Schoonen-Mast, zij wordt 
85 jaar. 

We wensen hen een gezegende dag toe en wensen dat 
er mensen om hen heen zijn die zorg en aandacht voor 
hen hebben.  
 

Rondom De Regenboog 
 

 

Bloemengroet 
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente 
naar Elma van den Broek 
 

Verjaardagen 80+ 
Mevr. F. de Bruin - van Ieperen  wordt op 2 november 
89 jaar 
Dhr. M. van Wijk wordt op 5 november 82 jaar 
 
Dhr. A. Peeneman wordt op 5 november 84 jaar 
 
 
Allen van harte gefeliciteerd!! 
 

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, Middagpauze-
dienst genaamd.   
De voorganger is Matthé Vermeulen en de muziek wordt 
verzorgd door Geert Stauttener.  
Om 12.00 uur staan er soep en een broodje klaar. 
 

Oproep 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 drietallen de kerk 
schoon. Dit zijn eenvoudige schoonmaak werkzaam-
heden zoals stoffen, zuigen en dweilen. Hiermee bent u 
ongeveer anderhalf uur bezig.   
Binnenkort stopt een aantal gemeenteleden om diverse 
redenen. Daarom zijn we op zoek naar mensen die mee 
willen 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; 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 7 november de kopij 
inleveren uiterlijk woensdag 3 nov. voor 18.00 uur 
 

https://pwzz.nl/reserveren.php?id=356
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=473
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=476
mailto:marjaoosterveen@hotmail.com
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl

