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Nieuwsbrief  
   

Zondag 7 november 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. Peter Wattèl 
 
M 06 53 44 89 11 

E ds@peterwattel.nl 
Beschikbaar op: dinsdag en donderdag 

 

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

  

Bij de dienst 
We lezen als centraal Bijbelgedeelte Matteüs 5: 13 - 16 
"Gij zijt het zout der aarde … Gij zijt het licht van de 
wereld."                                                                         
Jezus gebruikt in zijn Bergrede twee sprekende 
symbolen om zijn volgelingen duidelijk te maken hoe 
de werking van ons geloofsleven in deze wereld er uit 
moet zien.  Ook in onze eigen zwakheid en in de 
broosheid van onze menselijke en kerkelijke 
gemeenschappen is het de kracht van God die maakt 
dat wij zout van de aarde en licht van de wereld 
kunnen zijn. Het gaat erom dat wij het Licht van God en 
dat wij de Kracht van God doorgeven. En dit kan 
slechts op voorwaarde dat wijzelf doorschijnend zijn, 
God-doorlatend, door ons te grote ego los te laten en 
niet te vertrouwen op eigen kracht en kunde. We 
worden een stad op de berg naarmate wij het licht van 
Jezus  weerkaatsen, doen wat Hij ons voorgedaan 
heeft: zijn leven heeft Hij gegeven tot vergeving van 
onze zonden. 
Wij vieren het in de viering van het Avondmaal. Door 
onze communie worden wij gesterkt door de heilige 
Geest en bouwt de Vader ons op tot één 
gemeenschap. En dat gebeurt in de alledaagsheid van 
een doodgewoon, weinig spectaculair leven ondanks - 
of wellicht dankzij - de beperkingen van ons gebroken 
en sterfelijke mens zijn. Want als wij de elkaar troosten, 
zachtmoedig en barmhartig zijn voor elkaar, elkaar 
vergeven en ons steeds weer met elkaar verzoenen en 
zo vrede brengen waar wij samenleven, dan zal de 
Heer, als wij tot Hem roepen, ook tot ons zeggen: Hier 
ben Ik! Zo zullen wij het zout der aarde en het licht der 
wereld zijn. 
 

Corona 
Helaas neemt het aantal besmettingen weer toe, 
waardoor de regels aangescherpt zijn.  
Dat heeft ook consequenties voor het bezoek aan 
kerkdiensten. De anderhalve meter wordt weer 
ingevoerd, en daarmee wordt het aantal bezoekers van 
een dienst weer ingeperkt.  
We hopen van harte dat strengere maatregelen zullen 
uitblijven, maar vooralsnog blijft: 

• Bij klachten blijft u thuis. 

• Meldt u aan voor de kerkdienst. 

• Houdt afstand. 
Verder geldt voor deze dienst dat er geen lopende 
viering zal zijn. Brood en wijn zullen weer klaargezet 
worden bij de stoelen. 

 

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 7 november is de live viering in de 
Pelgrimskerk, u kunt zich d.m.v. de volgende link 
opgeven: https://pwzz.nl/reserveren.php?id=473 

• 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 

• Zondag 21 november is de live viering om 10.00 uur 
in De Regenboog, u kunt zich d.m.v. de volgende 
link opgeven:  
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=479 

• Zondag 21 november is de live viering om 13.30 uur 
in De Oase, u kunt zich d.m.v. de volgende link 
opgeven: https://pwzz.nl/reserveren.php?id=481 

• Zondag 21 november is de live viering om 16.00 uur 
in de Pelgrimskerk, u kunt zich d.m.v. de volgende 
link opgeven: 
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=480 

 

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. 
 

Kerkdienst online deze zondag 
Van de dienst in de Pelgrimskerk op zondag 
7 november 2021 om 10:00 uur zal Jan Jonker 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 
 

Kindernevendienst, Johannes 10: 1 - 16  
Kom maar!  
Vandaag lezen we over de goede herder. Die klimt niet 
stiekem ’s nachts door een raampje naar binnen, maar 
komt door de deur van de schaapskooi. De schapen 
kennen hem, ze luisteren naar zijn stem. Zo’n herder is 
Jezus ook voor de mensen.  
 

https://www.pwzz.nl/
mailto:scbhermanus@gmail.com
mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=473
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=476
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=479
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=481
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=480
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10951
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Voortgang beroepingscommissie 
Eerder heb ik u bericht over  de advertentie die we 
hebben geplaatst voor onze twee predikantsvacatures. 
De afgelopen weken heeft de commissie een keuze 
gemaakt uit de binnen gekomen reacties; d.w.z. dat wij 
kandidaten hebben uitgenodigd voor een eerste 
gesprek. Deze week hopen wij de eerste ronde 
gesprekken afgerond te hebben.  Over het vervolg zal 
ik u de komende weken informeren. 
Jaap van den Berg, voorzitter beroepingscommissie 
E bergvandenjb@hetnet.nl 
 

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 Sandra Hermanus-Schröder 

• 13.30 uur: in De Oase, voorgangers: 
Sandra Hermanus-Schröder en Marga Schipper 

• 16.00 uur: in de Pelgrimskerk, voorgangers: 
Marga Schipper en 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, 
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: 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 

 

Collectes 7 november  
1ste  Collecte: Zending ZWO: 
Vluchtelingenkinderen Griekenland. 
2de  Collecte: Kerk 

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 1ste collecte:  
Vandaag is de Maaltijd van de Heer en dan collecteren  
we voor ons Jaarproject t.b.v. Griekenland. Veel 
vluchtelingen maken de oversteek van Turkije naar het 
Griekse eiland Lesbos (10 km). De nood is er hoog!  
Ons geld wordt via Kerk in Actie besteed aan medische 
zorg, eerste hulp, informatie en transport en een 
schooltje waar kinderen uit de kampen naartoe kunnen.  
Veel vluchtelingen reizen te zijner tijd door naar het 
vaste land. Er zijn van EU-geld opvangcentra 
gebouwd: drie in Athene en één in Thessaloniki.  
Daarin is plaats voor 160 niet-begeleide minderjarige 
vluchtelingen. De EU betaalt huisvesting, gezondheids-
zorg, onderwijs, juridische bijstand. Via Kerk in Actie 
dragen we bij aan extra medische zorg vanwege de 
coronacrisis, zoals verpleegkundige en medische 
benodigdheden voor de kinderen (vaccins, antibiotica, 
antiseptica, maskers enz.). We bevelen de collecte van 
harte aan. Zie ook website www.kerkinactie.nl 
 

Herdenkingsdienst 31 oktober 

 
Op zondagmiddag 31 oktober hebben we in de stijlvol 
ingerichte kerkzaal van 'De Oase' een wit steentje in 
het Doopvont gelegd voor:  
 

• Johanna Hendrika Catharina (Annie) van Bommel- 
Oosenbrug, geboren op 6 augustus 1929 en 
overleden op 5 maart 2021; 

• Margaretha Jolanda (Marja) Baak-Kooiman, geboren 
op 14 december 1951 en overleden op 18 april 2021; 

• Henk Noordijk geboren op 23 maart 1933 en 
overleden op 21 juli 2021; 

• Petronella Anna (Nelly) Uitdenbogaard-Kramer, 
geboren op 2 mei 1933 en overleden op 19 augustus 
2021; en 

• Henry Ferdinand Sijtsma, geboren op 5 maart 1940 
en overleden op 23 september 2021. 

Het witte steentje voor Johannes Cornelis (Joop) 
Saarloos, geboren op 3 maart 1945 en overleden op 6 
juli 2021, wordt liefdevol op een ander moment in het 
Doopvont geplaatst, omdat Lenie en de kinderen op 31 
oktober niet aanwezig konden zijn. 
In de herdenkingsdienst klonken liederen uit de Dank- 
en Afscheidsdiensten van Annie, Marja, Henk, Nelly en 
Henry. We lazen een aantal verzen uit Psalm 90, zoals 
deze eerder in een Afscheidsdienst klonken. 
Het 'Requiem' van Huub Oosterhuis was een bijzonder 
element in deze herdenkingsdienst.  
Ook werd vijf keer het 'In Memoriam' gelezen, zoals dat 
kort na het overlijden in 'Kerk in Zoetermeer' was 
geplaatst.   
Daarnaast klonken de vertrouwde onderdelen van de 
liturgie als Bemoediging en groet; Dankgebed, 
voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader' en de zegen. 

mailto:bergvandenjb@hetnet.nl
mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
http://www.kerkinactie.nl/
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Na afloop van de herdenkingsdienst was er een goed 
samenzijn van nabestaanden en enkele anderen.  
De herdenkingsdienst is na te luisteren op 
Kerkdienstgemist 
Heel hartelijk dank aan allen, die deze herdenkings-
dienst hebben voorbereid. 

Ds. Marjan Zebregs   
 

Week van respect 
 

Het ILOZ organiseert samen met 
de gemeente Zoetermeer en de 
Respect Foundation van 8-14 
november 2021  de Week van 

Respect met op 9 november Rabbijn Awraham 
Soetendorp in het Silverdome. 
 

Enkele programma – onderdelen: 
9 november 20.00 uur: De oprichter van de Respect 
Foundation Rabbijn A. Soetendorp spreekt in het 
Silverdome. Hij vertelt zijn aangrijpende levensverhaal 
en geeft vervolgens een aanzet voor dialoog 
gesprekken. Alle leeftijden welkom. (Let op: In Kerk in 
Zoetermeer staat een verkeerde locatie) 
11 november: online workshop voor (groot)ouders 
over praten met je (klein)kinderen over respect 
Zie voor het volledige programma: www.iloz.org  
Prijsvraag: "Respect is …"  
Tijdens de Week van Respect nodigen we je uit om 
een antwoord te formuleren op de vraag: "Wat 
betekent respect voor mij?"  Kun je in 1 zin deze vraag 
beantwoorden? Deel je quote en inspireer anderen. We 
ontvangen graag honderden quotes op ILOZ 
Facebook.  De top 3 beste quotes over Respect 
winnen op 12 november in een Facebook live 
uitzending een waardebon van € 100,00 
Videoboodschap 
We nodigen je daarnaast uit om je quote op te nemen 
in een vlog van ca 1 minuut. Het filmpje kun je sturen 
naar info@iloz.org 
Doe mee 
en kom met vrienden of familie naar het Silverdome en 
stuur je quote/vlog in. 
Samen werken we aan een respectvolle 
samenleving! 
 

Veelkleurige Jezus 
Woensdag 10 november, 19.30-21.00 uur ben je van 
harte welkom bij de serie: Veelkleurige Jezus. Een 
enigszins wonderlijke titel. In Gaandeweg staat 
hierover het volgende: De visienota 'Van U is de 
toekomst' opens met de eerste stap: leven van genade. 
Genade en Jezus, zij horen bij elkaar.  
Maar wie is Jezus? En: hoe wordt er over Hem 
gedacht? De visienota opent met de eerste stap: leven 
van genade. Genade en Jezus, zij horen bij elkaar. 
Maar wie is Jezus? En: hoe wordt er over Hem 
gedacht?  
Aan de hand van vier boeken: Jezus. Een joodse visie 
(David Flusser, 2001), Jezus Kurios. De Christologie als 
hart van de theologie (dr. A. van de Beek, 1998), De 
wonderbaarlijke avonturen van Jezus van Nazaret. 
Over de waarde van ‘hervonden manuscripten’ en 
‘nieuwe openbaringen’ (Reender Kranenborg, 2004) en 
De niet-westerse Jezus. Jezus als bodhisattva, avatara, 
goeroe, profeet, voorouder en genezer (Martien 

Brinkman, 2007) gaan we daarover in gesprek. 
 

Locatie: Kerkelijk centrum De Regenboog, 
Nathaliegang 263. 
Wil je hier ook aan meedoen? Stuur dan uiterlijk 9 
november een appje of een mailtje naar mij: ds. Sandra 
Hermanus-Schröder, E scbhermanus@gmail.com; 
M 06 21 52 58 68 
Omdat die avond ook enkele families ter kennismaking 
voor de Eeuwigheidszondag naar De Regenboog 
komen en ik daar ook even bij ben, zal een gedeelte 
van deze bijeenkomst bestaan uit een leesmoment. Ik 
zal voor kopietjes zorgen.  
 

Welkomstkaarten  
voor vluchtelingen in voormalige gevangenis 
“Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op“ (Matt. 
25: 35b, NBV21) 
Er zijn vergevorderde plannen om vluchtelingen tijdelijk 
op te vangen in de voormalige gevangenis hier in 
Zoetermeer.  
We hopen dat ze dan gastvrij worden ontvangen en 
zich hier welkom voelen. Wilt u dat ook? Dat kan heel 
eenvoudig! Wij vragen u een mooie ansichtkaart uit te 
zoeken en daar – in het Nederlands of in het Engels – 
een welkomstgroet 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 
welkomstgroeten hen op te wachten.  
U kunt u bij de uitgang uw kaart in een doos doen met 
de tekst ‘welkomstkaarten voor vluchtelingen’. Van 
harte aanbevolen!  

Wout van Goeverden, diaken 
 

Meditatie 
Reis naar binnen, meditatie vanuit De 
Pelgrim  
Op dinsdag 9 november is er weer een 
bijeenkomst van de meditatiegroep. We 
willen mediteren op twee gedichten over 
licht. De dagen zijn soms donker in dit 

jaargetijde. Wie weet helpt de meditatie ons om met 
aandacht naar het licht te kijken en ons erdoor te laten 
raken.  
We komen zoals gewoonlijk 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 om je op te geven bij een van ons, als je 
wilt komen. Dan houden we bij de inrichting van de 
ruimte rekening met het aantal deelneemsters.  
Het richtbedrag is € 5,00 Begeleiding:  
Marga Schipper, E marga_boven@ziggo.nl, T (079) 
361 34 03; Joke den Hertog E f2hjfdenhert@hetnet.nl 
T (079) 331 58 55 
 

Vrouwenviering  

Hier gaat mijn hart van open: Misschien herkennen 
jullie het wel. Zo maar in het gewone leven gaat je hart 
open. Misschien zie je iets moois, het zonlicht op een 
grijze dag. Of je wordt geraakt door een stuk muziek of 
een tekst. Je wordt er blij van, of misschien springen 
juist de tranen in je ogen.  
Wat zeggen die momenten ons? Wijzen ze ons een 
weg? Daarover gaat het in de vrouwenviering op 14 
november. We delen ervaringen, zingen en luisteren 
naar muziek.  
Spreekt dit je aan, dan ben je van harte welkom! 
Plaats: Ichthuskerk, Parkdreef 258. Tijd: 19.30 uur.  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1082-De-Oase-Zoetermeer
http://www.iloz.org/
mailto:info@iloz.org
mailto:scbhermanus@gmail.com
mailto:marga_boven@ziggo.nl
mailto:f2hjfdenhert@hetnet.nl
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Vanzelfsprekend houden we ons aan de coronaregels 
die dan gelden.  
Marga Boven, Joke den Hertog en Jeannette Kruizinga 
M 06 20 01 03 26  
 

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 
 

Kaarten maken 
Maandagmiddag 8 november komen wij bij elkaar om 
kaarten te maken. Vanaf 14.00 uur staat de thee klaar 
in de consistoriekamer. Iedereen is hartelijk welkom. 
Voor inlichtingen: 
Stieneke de Bruin, T (079) 316 62 09 
Marijke Vis, T (079) 361 54 64 
 

Avondmuziek  
'Op, waak op!' met orgel en trombone  
Zondag 14 november is er in de Oude Kerk een 
vesperdienst in de vorm van een Avondmuziek: lezing 
en lied, gebed en instrument.  
Deze keer in het perspectief van Eeuwigheidszondag, 
als een wake-upcall:  
‘Wachet auf’.  
Met liturg ds. Kees Wesdorp, cantor-organist Ronald 
de Jong, het Oude Kerk Ensemble en Joram van Ketel 
op trombone in samenspel en hobo.  
U bent van harte welkom om deze muzikale avond-
dienst in de Oude Kerk (Dorpsstraat 59, 18.30 uur) 
mee te beleven!  

Jaap van der Giessen 
 

Pianoconcert in de Regenboog 
Groot pianotalent Nikola Meeuwsen speelt op 17 
november in De Regenboog. 
Nikola Meeuwsen (20) geldt misschien wel als 
Nederlands grootste pianotalent van dit moment. In 
2019 gaf hij samen met de Zoetermeerse cellist 
Alexander Warenberg een succesvol concert in de 
Regenboog.  
Hij speelt op woensdag 17 november virtuoze en 
poëtische muziek van Robert Schumann, waaronder 
de zeer geliefde Fantasie in C. 
Aanvang 20.15 uur. Kaarten € 15,00 tot 25 jaar € 5,00 
Zoetermeerpas gratis. 
Kijk ook op https://www.regenboogmuziek.nl  
Kaartverkoop uitsluitend via de website. 
 

Orde van dienst zondag 7 november 2021 
Kerk:  Pelgrimskerk 
Bijzonderheid:  Maaltijd van de Heer 
Voorganger:  Ds.  B. Hengeveld 
Ouderling:  Astrid Maas 
Diakenen:  Tineke Blankenspoor en 
 Marijke Vis 

Organist:  Joop Dekkers 
Lector:  Marijke Vis 
Kindernevendienst:  Charlotte Prent 
Koster:  Gerrit Roos 
1ste Collecte:  Zending ZWO: Vluchtelingen- 
 kinderen Griekenland.  
2de Collecte:  Kerk 
Opname/Live Stream: Jan Jonker 
 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Binnenkomen voorganger en ambtsdragers 
 

Welkom en mededelingen 
 

Thema: 'Licht der wereld, zout der aarde' 
 

Openingslied: 'Ontwaak, o mens de dag breekt aan' 
 Lied 215: 1, 2, 3 en 4 (NLB) 
 

Votum en Groet 
 

Gebed om nood in de wereld, 
gevolgd door geboden uit Exodus 20: 1-17 (NBV) 
 

Zingen: 'Maak in uw liefd_ons Heer, bereid' 
 Lied 215: 7 (NLB) 
 

Moment met de kinderen 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 

Eerste Lezing: Jesaja 43: 9 - 13 
 

Zingen: 'Looft God, de Heer en laat ons blijde' 
 Psalm 105: 1, 2 en 18 (NLB) 

 

Tweede Lezing: Matteüs 5: 13 - 16 
 

Zingen: 'O grote God die liefde zijt' 
 Lied 838, 1 en 3 (NLB) 
 

Preek 
 

Zingen: 'Voor ieder van ons een plaats aan de tafel' 
 Lied 388: 1, 3 en 5 (NLB) 
 

Avondmaalscollecte 
 

Muziek 
 

Terugkeer van de kinderen 
 

Kinderlied: 'Jezus is de Goede Herder' 
 Lied 428 (Hemelhoog) 
 

Avondmaal 

• Nodiging   

• Grote Dankgebed  

• (besloten met voorbeden, stil gebed, Onze Vader) 

• Gemeenschap van brood en wijn 
(tijdens de communie orgelmuziek) 

• Woorden van Psalm 103 
 

(allen staan) 
 

Slotlied: 'Laat ons het zout der aarde zijn' 
 Lied 838: 1, 3 en 4 (NLB) 
 

Woorden van zending en zegen,  
waarna allen: "Amen" 

 

mailto:douwe@klaucke.net
mailto:jannydezeeuw@hotmail.com
mailto:marijke.m.vis@gmail.com
https://www.regenboogmuziek.nl/
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Rondom De Pelgrimskerk 

 
Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar br. 
A.J. Zwarteveld 
Br. Zwarteveld vierde donderdag  4 november zijn 
verjaardag. Wij wensen hem nog goede jaren toe 
met  allen die hem lief zijn en bovenal God's Zegen. 
 

CvdT 
 

Jarigen 70+ 26 september – 2 oktober 
8 november Mevr. N.A. Hoogendoorn-Kraan  
  
11 november Mevr. A. Cok-van Leeuwen 
  

 

Rondom De Oase 

 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Oase 
geloofsgemeenschap met een hartelijke groet naar 
mevr. T. Pieterse-Dijkman 
als felicitatie met haar 94e verjaardag op 17 oktober en 
naar mevr. J. Eggink-Fabrie 
als teken van meeleven na het overlijden van haar 
man. 
 

Verjaardagen 80+ 
Mevr. A. Peters-Versluis 
wordt op dinsdag 9 november 80 jaar.  
Mevr. C. van Milligen-van der Graaf  
wordt op donderdag 11 november 87 jaar.  
 
Wij feliciteren hen en wensen hen een fijne dag toe! 
 
 
 
 

Rondom De Regenboog 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Jan 
van de Graaf 
  
We wensen hem van harte beterschap 
 

Verjaardagen 80+ 
Mevr. M.E. van Houwelingen-Pauwels wordt op 13 
november 81 jaar 
 
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 is er een korte viering, Middagpauzedienst 
genaamd.   
De voorganger is Wil Bettenhaussen en de muziek 
wordt verzorgd door Frank van de Beld.    
Om 12.00 uur staan er pannenkoeken voor u klaar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

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 14 november kopij 
uiterlijk woensdag 10 november voor 18.00 uur 
 

mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
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