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Nieuwsbrief  
   

Zondag 14 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 

 

Collectes kunt u overmaken op: NL66 RABO 0373 7129 01 tnv Diaconie PGZ-Zuid ovv het collectedoel of via de Givt-app 
 

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

 

  
 

Bij de dienst 
Het wordt al steeds kouder en de dagen zijn korter. 
Mensen krijgen behoefte aan licht en warmte. Het is 
bijna Chanoeka, het Joodse lichtfeest waarin de wijding 
van de tempel wordt herdacht. Op dit tempelwijdings-
feest liep Jezus volgens het Johannesevangelie door 
de zuilengang van de tempel die Salomo ooit gebouwd 
had. We volgen vandaag het alternatieve leesrooster, 
en lezen daarom ook een tekst uit 2 Kronieken, waarin 
God aan Salomo vertelt dat hij in de tempel aanwezig 
wil zijn.  Door beide teksten loopt een lijn die ons ervan 
wil verzekeren dat God ons niet in de kou laat staan. 
Dat degenen die op hem vertrouwen bij hem geborgen 
zijn. Kunnen wij dat ook? En wat betekent dat eigenlijk, 
bij God geborgen zijn? 

Groeten, Jesse de Bruin 
 

Pastoresteam 
Afgelopen maandag is Marjan Zebregs geopereerd. De 
operatie is gelukkig goed verlopen en zij is alweer 
thuis. Er wacht haar nog wel een weg van herstel.  Als 
u haar een kaartje wil sturen, haar adres is: 
 
 

Ds. Peter Wattèl neemt de taken van Marjan Zebregs 
over en zal twee dagen in de week, op dinsdag en 
donderdag, beschikbaar zijn voor onze gemeente.  
Bovenaan deze Nieuwsbrief vindt u zijn contact-
gegevens. In KerkinZoetermeer staat helaas een 
verkeerd telefoonnummer vermeld.  
 

Corona 
Op het moment dat ik dit schrijf is nog niet duidelijk of 
er nieuwe maatregelen zullen komen. Vooralsnog 
blijven de bestaande maatregelen van kracht. 

• Bij binnenkomst en vertrek draagt u een mondkapje. 

• Bij klachten blijft u thuis. 

• Meldt u aan voor de kerkdienst. 

• Houdt afstand. 
 

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. U kunt zich aanmelden via onze website 
https://pwzz.nl/bijeenkomsten.php 
 

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 
14 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 Kerkdienstgemist. Het is niet nodig om in te 
loggen. Later terugluisteren kan natuurlijk ook. 

Jan Jonker 
 

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 geloofsgemeen-
schappen. 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  

https://www.pwzz.nl/
mailto:scbhermanus@gmail.com
mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
mailto:ds@peterwattel.nl
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://pwzz.nl/bijeenkomsten.php
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1082-De-Oase-Zoetermeer
mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
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• 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 

 

Wij van Zuid! - 5 november;  Inspiratie 
bijeenkomst Kerkenraad/Projectteam 3=1 
 Op de foto zie je vlnr: Marijke 
 Vis (Pelgrimskerk), Marja 
 Oosterveen (Regenboog) en 
 Eefke van den Broek (Oase).
 Bijzonder plaatje;  Eefke 
 schenkt de koffie in en de 
 dames werken al gewoon 
 samen! Wij van Zuid, zijn op 
weg om vanaf 13 februari 2022 te gaan kerken in één 
gebouw. Marcus 10: het verhaal van Bartiméus; gooi je 
mantel af, hij sprong op en kon zien. De inspiratie 
bijeenkomst afgelopen vrijdag ging over die drie 
aspecten:  wat we loslaten, waar staan we voor op en 
wat zien we als toekomst beeld. Ook wat het betekent 
om Kerkenraadslid te zijn vanuit leiderschap mét lef! 
En wat betekenen de prioriteiten vanuit het beleidsplan: 
Het geloofsgesprek, het vieren, de midden generatie 
en de kerk naar buiten, voor je werk als bestuurder? 
We ontdekten dat we eigenlijk al veel bereiken en 
ondernemen met elkaar. Goed om dat uit te spreken.  
Vertel aan elkaar welke activiteiten al geruisloos in 
elkaar geschoven zijn. De twee cantorijen die blij zijn 
om te zingen met een grotere groep.  De reflectie heeft 
geleid tot het delen van de motieven om je werk als 
WKR/projectteam lid te doen in relatie tot je geloof.  
Goed ook dat we niet alles tegelijk hoeven te doen en 
dat we de twee predikanten waarvoor we een vacature 
hebben, ook hard nodig hebben. We doen wat we 
kunnen vanuit Hem die ’t ons voor deed. En we gaan 
verder op de ingeslagen weg…….De behoefte om als 
gemeenschappen elkaar (nog)  beter te leren kennen 
staat op onze activiteitenlijst! Het projectteam SOW 
3=1 denkt mee met de WKR, faciliteert en organiseert.  
Naast het bij elkaar brengen van groepjes vrijwilligers 
rondom de 3 gebouwen, staat de organisatie van een 
nieuwjaarsbijeenkomst 2 januari 2022 op ons lijstje.  
Wij van Zuid zijn op weg! 
 

     Groet uit het projectteam 3=1, Sofie van der Linden 
 

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 

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. Vanzelfsprekend 
houden we ons aan de coronaregels die dan gelden.  
Marga Boven, Joke den Hertog en Jeannette Kruizinga 
M 06 20 01 03 26  
 

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. Kaartverkoop uitsluitend via de 
website. Kijk op https://www.regenboogmuziek.nl   
 

Laatste oproep: Huis-aan-Huiscollecte voor 
Griekenland zoekt dringend collectanten  
In de week van 22-27 november wordt huis aan huis 

gecollecteerd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Er kunnen nog veel meer collectanten meedoen en dat 
is hard nodig! Zou u zich willen opgeven? Via E 
vangoeverden@casema.nl of  T 06 21 68 19 88 
Marius Cusell. 
 

Samen leren – De zin van het leven 
 Volkskrant-journalist Fokke Obbema 
 schreef een artikel over zijn 
 hartstilstand in 2017. De meer dan 
 1000 reacties riepen bij hemzelf grote  
  levensvragen op, waarna hij ca. 
 veertig natuurwetenschappers, 
 kunstenaars, theologen, artsen,
 bankiers, politici, filosofen, enz. 
 interviewde.  Steeds was de eerste  
 vraag: ‘Wat is de zin van het leven?’. 
Deze interviews verschenen in ‘De zin van het leven’, 
een inspirerend boek. Het succes van dit boek leidde 
tot een vervolg, dat onlangs verscheen: ‘Een zinvol 
leven”. Na een korte inleiding door Jan Blankespoor 

https://www.regenboogmuziek.nl/
mailto:vangoeverden@casema.nl
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gaan we met elkaar in gesprek over soortgelijke vragen 
als die welke door Obbema gesteld werden. 
Donderdag 25 november, 20.00 uur, in De Regenboog. 
Info en opgave: Jan Blankespoor, T (079) 321 21 64, 
E jhblankespoor@casema.nl 
 

Adventskalender verkrijgbaar in de kerk 
'In een ander licht' is het thema van deze kalender. Hij 
bevat een bijbelleesrooster. Voor iedere dag is er een 
vraag om over na te denken, afgewisseld met een 
gedicht, lied of quote. Zo komt u iedere dag een stapje 
dichter bij het kerstfeest, feest van het licht dat ons 
leven ook echt in een ander licht zet. De prijs is €1,00. 
Wij bezorgen de kalender thuis bij bestelling via email 
marius.cusell@hetnet.nl of bel met M 06 21 68 19 88 
 

Kerst Inn Zoetermeer 2021  
Een kerst inn, een open herberg zoals vroeger, zit er 
dit jaar nog niet in. Als de coronaregels het maar even 
toelaten organiseren wij op eerste kerstdag in 't 
Centrum, Frans Halsstraat 3, een high tea, 
opgeluisterd met een verhaal en muziek.  
We houden ons aan de coronaregels van het RIVM. 
Dat betekent dat het aantal plaatsen beperkt is.  
Past u niet meer op de lijst of blijft u liever thuis, dan 
bezorgen we u graag een verrassingstasje met 
ongeveer dezelfde inhoud als de high tea. Het aantal 
tasjes dat we kunnen bezorgen is vanzelfsprekend ook 
beperkt. Wilt u meedoen met de high tea of wilt u een 
tasje ontvangen, meldt u dan voor 18 december aan 
bij: Grietje Cusell: T (079) 342 31 12, 
E ma-grietje@hetnet.nl 
Daar kunt u ook terecht met vragen. Bij aanmelding 
willen wij van u weten:  
- Naam, adres, telefoon, eventueel email;  
- Met hoeveel personen u bent;  
- Of u voorkeur heeft voor de high tea of voor een tasje; 
Uiterlijk 20 december laten wij u weten of er voor u een 
plekje is bij de high tea dan wel dat u in de middag van 
eerste kerstdag een verrassingstasje kunt verwachten. 
Als altijd, deelnemen aan de Kerst Inn is gratis. 
 

Deze kerst inn wordt georganiseerd namens 
de Heilige Nicolaasparochie Zoetermeer 
en de Protestantse Gemeente Zoetermeer. 
 

Rondom De Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar zr. 
A. Cok-van Leeuwen 
Zr. An Cok mocht donderdag 11 november haar 
verjaardag vieren. Wij wensen haar nog een goede tijd 
toe met allen die haar lief zijn en bovenal God's Zegen. 
 

CvdT 
 

Jarigen 70+ 14 - 20 november 
Mevr.D. Seldenthuis-Veerman is op 17 november jarig. 
 
Dhr. A. Kaandorp is op 20 november jarig. 
  
Van harte gefeliciteerd !! 
 

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 
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 
 

Rondom De Oase 
 

Bloemengroet 
Namens de Oase geloofsgemeenschap gaan de 
bloemen met een hartelijke groet en als dank voor haar 
werkzaamheden voor de Oase naar mevr. C. 
Schoonen 
 

Verjaardagen 80+ 
Dhr. L. Schouten wordt op zondag 14 november 86 
jaar. 
Mevr. P. van der Zwan-Engelhardt wordt op zondag 14 
november 86 jaar. 
Dhr. T.J. Waterkamp wordt op zondag 14 november 81 
jaar. 
Mevr. L. Broekarts-Kromm wordt op maandag 15 
november 90 jaar. 
Dhr. P. Kievit wordt op maandag 15 november 93 jaar. 
 
Mevr. L.G.C. van Staalduinen-Treffers wordt op 
maandag 15 november 83 jaar. 
Mevr. G.G. Day wordt op maandag 15 november 82 
jaar. 
Mevr. W.A. Schouten-van den Berg wordt op zaterdag 
20 november 86 jaar. 
Van harte gefeliciteerd !! 
 

Dinsdag viering in De Oase 'Rondom de Bron' 
Elke dinsdag wordt in De Oase een korte vieringen 
gehouden, 'Rondom de Bron' genaamd. Daarin 
luisteren we naar liederen of zingen ze, lezen een 
stukje uit de bijbel en bidden. Iedere week is er een 
ander thema. Iedereen is welkom om 19.00 uur in De 
Oase. Aanmelding is niet nodig. 
Deborah van Velzen, E dhmvanvelzen@hotmail.com 
 

Rondom De Regenboog 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Mevr. 
I.J. ten Pierick-Orsel 
 

Verjaardagen 80+ 
Mevr. H.W. van den Hurk-de Neef wordt op 14 
november 91 jaar 
Mevr. S. den Blijker-van der Schilden wordt op 18 
november 84 jaar 
Van harte gefeliciteerd !! 
 

Soos 60+  
Op maandag 15 november aanstaande komen de 
soosleden van Kerkelijk Centrum ‘de Regenboog’ weer 
bij elkaar om 14.00 uur. Wij gaan met elkaar de 
levensgeschiedenis volgen van Michelle Obama aan 
de hand van haar boek ‘Mijn verhaal’. 
Gasten zijn altijd welkom (€ 3,00).  
 

Marianne Brouwers, T (079) 888 84 99 
 

mailto:jhblankespoor@casema.nl
mailto:marius.cusell@hetnet.nl
mailto:ma-grietje@hetnet.nl
mailto:douwe@klaucke.net
mailto:jannydezeeuw@hotmail.com
mailto:marijke.m.vis@gmail.com
mailto:dhmvanvelzen@hotmail.com
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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. In de zijkant van de kerk, de zogenaamde 
kapelruimte,  is weer gelegenheid om in alle rust een 
kaarsje aan te steken, een gedicht te lezen en een 
dank of voorbede op te schrijven welke in de MPD  
gebruikt worden bij de gebeden. 
Om 11.30 is er een korte viering, Middagpauzedienst 
genaamd. De voorganger is Wil Bettenhaussen  en de 
muziek wordt verzorgd door Jan van Vliet.  In deze 
viering gedenken we de mensen van het Inloophuis die 
afgelopen jaar zijn overleden. 
Om 12.00 uur staan de soep en broodjes voor u klaar. 
 

Verkoop kerstspulletjes 
Tijdens het Inloophuis op vrijdag 19 november vanaf 
10.00 uur hoopt Creagroep Violet ook weer aanwezig 
te zijn. Wij presenteren dan een assortiment 
kerstkaarten en leuke sfeerartikelen. De opbrengst is 
geheel voor goede doelen. Van harte aanbevolen!  
 

Collectedoelen 14 november 2021  
 

1ste collecte INLIA 
INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale 
Initiatieven met Asielzoekers. Dit is een netwerk-
organisatie van en voor geloofsgemeenschappen die 
asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. INLIA wil  
de belangen van die asielzoekers én de samenleving 
als geheel behartigen door het maatschappelijk, 
juridisch en medisch bijstaan van individuele 
asielzoekers in nood, het actief ondersteunen van 
lokale gemeenschappen bij het bieden van hulp aan 
‘de vreemdeling in hun poorten’ en het terzijde staan 
van burgerlijke gemeenten bij het hanteren van 
maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in 
nood: INLIA zoekt en vindt aanvaardbare oplossingen 
voor alle partijen.  
 

2de collecte Kerk/wijkwerk  
 

Kindernevendienst,  
2 Kronieken 7: 11 - 16 / Johannes 10: 22 - 30 
Juist hier! 
Lang geleden heeft koning Salomo een tempel laten 
bouwen. Toen de tempel klaar was, zei God tegen 
hem: 'Alles wat in de tempel gebeurt, zal ik zien.' 
Eeuwen later staat Jezus in diezelfde tempel, in de 
zuilengalerij van Salomo. De joden vragen of hij echt 
de Messias is. 'Dat heb ik u al gezegd', antwoordt 
Jezus, 'maar u gelooft me niet!' 
 

Orde van dienst zondag 14 november 2021 
Kerk:  De Oase 
Voorganger Prop. J.M. de Bruin 
Ouderling Sjaak Jansen 
Diaken Hilde Maassen  
Organist Arend van der Toorn 
Lector Marion Veenis 
Kindernevendienst Trudy Sneller 
Beamer Jennifer van Werkhoven 
Koster Taco Slagter 
1ste Collecte Stichting INLIA 
2de Collecte Kerk 
Opname/Live Stream Jan Jonker 
 
 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 

Welkom door ouderling van dienst 
 

Aanvangslied: ‘Steek nu voor God de loftrompet’ 
 (Psalm 95 verzen 1 en 2; NLB) 
 

Stilte 
 

Bemoediging 
 

Vervolg aanvangslied: 
‘Kom, werpen wij ons voor de Heer’ (Ps. 95 vers 3; NLB) 
 

Kyriëgebed 
 

Glorialied: ‘Zing van de Vader, die in den beginne’ 
 (Lied 304; NLB) 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed om de heilige Geest  
 

1ste Schriftlezing: 2 Kronieken 7:  11 - 16 
 

Lied: 'Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ 
 (Lied 275 verzen 1, 2 en 3; NLB) 
 

2de Schriftlezing: Johannes 10: 22 - 30 
 

Preek 
 

Kort meditatief orgelspel 
 

Lied: ‘U kennen, uit en tot U leven’ 
 (Lied 653 verzen 1, 6 en 7; NLB) 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Aandacht voor de kinderen 
 

Kinderlied: ‘k Stel mijn vertrouwen’ (Hemelhoog 338) 
 

Inzameling van de gaven 
 

Gebeden 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 

Slotlied: ‘God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven’ 
 (Lied 418; NLB) 
 

Zegenbede 
afgesloten met het gezongen Amen 
 
 
 

 

 

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 21 november kopij 
uiterlijk woensdag 17 november voor 18.00 uur 
 

mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl

