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Nieuwsbrief  
   

Zondag 21 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 
Vandaag is het Eeuwigheidszondag. In onze drie 
kerken of via de livestream gedenken we onze 
dierbaren – familie- en gemeenteleden. Ze worden 
zeer gemist, nu zij zijn Thuisgeroepen en heengegaan 
naar het eeuwig Licht, in de nabijheid van God. We 
noemen hun namen, ontsteken een gedenkkaars, 
horen troostende liederen en bemoedigende woorden 
uit de Schrift en in de gebeden. 
Van harte welkom als u als familielid, vriend of vriendin 
bij ons te gast bent om uw dierbare – samen met ons 
als gemeente – te gedenken. Als de naam van uw 
dierbare wordt genoemd, bent u uitgenodigd om te 
staan. Een van ons zal de kaars ontsteken: zo zorgen 
we voor een rustige sfeer.  
Het thema van de overdenking is: Hij zal alle tranen 
van je ogen afwissen. Het is een prachtig liefdevol 
beeld van onze God. Het is alsof je bij onze hemelse 
Pappa op schoot mag komen, gewoon zoals je bent, 
met al je verdriet, je pijn, je eenzaamheid. Je hoeft 
niets te zeggen, niets te doen. Alleen maar ontvangen: 
Gods armen om je heen en een goddelijke kus die je 
gezicht droogt.  
Op deze Eeuwigheidszondag hopen we van harte dat u 
iets van deze Liefde in ons midden ervaart. Moge God 
u - deze dag en alle dagen die komen - zegenen met 
kracht in je ziel! Mede namens de co-voorgangers c.q. 
pastores van deze zondag, Wil Bettenhaussen (10.00u 
Regenboog) en Marga Schipper-Boven (13.30u Oase 
en 16.00u Pelgrimskerk), ds. Sandra Hermanus-
Schröder. 
 

Toelichting tweede collecte  
2e collecte Pastoraat. 
In het pastoraat draait het om nabijheid. En juist dat 
was lastig in coronatijd. Nieuwe vormen van liefdevolle 
aandacht werden bedacht. Het pastorale werk deed er 
meer dan ooit toe.  
In Nederland werken er zo’n 500 geestelijk verzorgers 
vanuit de Protestantse Kerk in het pastoraat buiten de 
plaatselijke gemeenten, in onder meer de zorg, de 
scheepvaart, de krijgsmacht en de luchthaven. Daar 
maken zij de kerk zichtbaar. 
Ook veel gemeenteleden hebben daarin als vrijwilliger 
een rol. Om hen toe te rusten in hun pastorale taken 
ontwikkelt de Protestantse Kerk trainingen en 
materialen, zoals 'De kleine kleine gids voor onderling 
pastoraat’. Ook voor kerkenraden en predikanten 
verschijnt er materiaal, zoals de handreiking ‘Mens tot 
het einde’, over de begeleiding van mensen met 
dementie, hun naasten en hun zorgverleners. 

 

Met uw bijdrage steunt u de Protestantse Kerk in het 
ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustings-
materialen. 
 

Kerkdiensten online op deze 
Eeuwigheidszondag 
Van de diensten op zondag 21 november 2021 wordt 
live uitzending verzorgd door Jan de Geus en Jan 
Jonker via ons YouTube kanaal. Mocht de techniek 
ons in de steek laten, dan zijn opnames op een later 
moment op dit kanaal te zien. Daarnaast wordt 
het geluid van de diensten live uitgezonden. Het is niet 
nodig om in te loggen. Later terugluisteren kan 
natuurlijk ook. Geluid: 
10.00 uur Regenboog, via Kerkomroep 
13.30 uur Oase, via Kerkdienstgemist 
16.00 uur Pelgrimskerk, via Kerkomroep 

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. 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. 
 

Wel en wee  
Beste gemeenteleden van Zoetermeer-Zuid, 
Graag deel ik met jullie het goede nieuws van een 
geslaagde operatie op 8 november. Twee dagen later 
mocht ik al naar huis en daar gaat het goed. Ik heb 
geen medicijnen nodig of pijnstillers. Ik doe nu rustig 
aan met cijfer puzzelen, televisiekijken en lezen.   
Heel hartelijk dank voor alle ontvangen kaarten en 
andere attenties. Ik voel mij dubbel dankbaar voor 
zowel de tijdige diagnose, als voor het voorspoedige 
herstel. 
Met warme groet! 

Ds. Marjan Zebregs, tijdelijk predikant van de  
Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 

 

Rondom de Bron 
Elke dinsdag in de Oase. We luisteren naar liederen of 
zingen ze, lezen een stukje uit de bijbel, bespreken dit 
en bidden. Iedere week ander thema. We leggen de 
focus de komende tijd op advent. Fijn als u suggesties 
heeft. Aanvang 19.00 uur. Aanmelding is niet nodig.  
Deborah van Velzen, E dhmvanvelzen@hotmail.com 

https://www.pwzz.nl/
mailto:scbhermanus@gmail.com
mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
mailto:ds@peterwattel.nl
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1082-De-Oase-Zoetermeer
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10951
https://pwzz.nl/bijeenkomsten.php
mailto:dhmvanvelzen@hotmail.com
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Adventsmagazine "Geef licht"  
Bij de uitgang van de kerk treft u het adventsmagazine 
"Geef licht" aan, waarin verteld wordt over 
vluchtelingenkinderen in Griekenland en waarin een 
slinger staat die u zelf kunt maken. Ook kunt u het 
magazine bestellen. Dit wordt dan bij u thuisbezorgd.  
E  marius.cusell@hetnet.nl  of T 06 21 68 19 88 
 

Adventskalender verkrijgbaar in de kerk 
"In een ander licht" is het thema van deze kalender. 
Deze 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 in een ander licht zet. De prijs is € 1,00. Ook kunt 
u de adventskalender bestellen. Deze wordt dan bij u 
thuisbezorgd. E marius.cusell@hetnet.nl  of  
T 06 21 68 19 88. 
 

Wij van Zuid 

Het streamteam@pwzz.nl  
straks klaar voor de start 
medio februari 2022 
V.l.n.r.  Jeanette Vriend, Arie van 
den Berg, Mirna Baak, Kees van 
de Graaf, Jan Jonker, Jan de 

Geus, Eveline van Velzen, Loes van der Sluis en 
Deborah de Korte. Op de foto ontbreken Willem van 
Lonkhuyzen, Jeroen van Smeden, Jennifer van 
Werkhoven.  
Nu we een vast systeem in de Regenboog hebben met 
(straks) 3 camera’s zullen er méér mensen worden 
opgeleid om dit streamen onder de knie te krijgen. 
Dertien mensen hebben zich opgegeven hiervoor. Het 
is leuk om elkaar al doende te leren kennen. Afkomstig 
uit de Oase is ’t fijn om ‘iets’ te doen waardoor je je 
sneller thuis gaat voelen.  Onder de bezielende leiding 
van Jan de Geus is de start gemaakt en wordt dit team 
in kleinere groepjes verder praktisch bijgeschoold.  
Ook het beamteam@pwzz.nl  is 15 november gestart 
en heeft afspraken gemaakt hoe ze de werkwijze van 
de Oase en Regenboog in elkaar vlechten. Ook dit 
krijgt een vervolg met het verder leren in de praktijk. 
Fijn om voldoende menskracht te hebben die dit willen 
doen. Zodoende ben je niet elke veertien dagen aan de 
beurt.  
Veel succes allemaal.  
Met hartelijke groet vanuit het projectteam 3=1,   

Eefke van den Broek, Sofie van der Linden 
 

Rondom De Pelgrimskerk 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar zr. 
D. Seldenthuis - Veerman 
Zr. Seldenthuis mocht woensdag 17 november haar 
verjaardag vieren. Wij wensen haar nog een goede tijd 
toe met allen die haar lief zijn en bovenal God's zegen 
en nabijheid. 

CvdT 
 

Verjaardagen 
Mevr. M. van der Velde-Jongsma is 21 november jarig.  
Mevr. G.L.A. v.d. Does-de Bruin is op 26 november 
jarig. 
 

Rondom De Oase 

Bloemengroet 
Namens de Oase geloofsgemeenschap zijn de bloemen 
gegaan naar mevr. J. Visser, als dank voor haar 
werkzaamheden als contactpersoon en naar mevr. R. 
Sijtsma als teken van medeleven na het overlijden van 
haar man. 
 

Verjaardagen 
Dhr. A. Passchier wordt op 24 november 86 jaar 
  Dhr. C.T. Fieret Sr. wordt 
op 25 november 97 jaar 
Beiden van harte gefeliciteerd. 

 
Rondom De Regenboog 
Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar dhr. en 
mevr. Weerdenburg-Verschoor 
 

Verjaardagen  
Mevr. Tiny Droppert-Kranenburg wordt op 23 november 
87 jaar 
Mevr. J.H.H. de Gelder wordt op 25 november 84 jaar 
 
Dhr. J. van Aken wordt op 26 november 92 jaar 
  
Van harte gefeliciteerd. 
 

Gezocht 
Bezorgers voor het wekelijks bezorgen van de 
Nieuwsbrief bij mensen die geen internetverbinding 
hebben en niet in staat zijn de kerkdienst te bezoeken. 
Henk Fokke; T (079) 341 58 32 

 
De Pelgrim 
Reis naar binnen, meditatie vanuit De Pelgrim 

 Dinsdag 23 november 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 die muziek…. 
We beginnen met een ontspanningsmeditatie.    
Plaats: de consistorie van de Pelgrimskerk.  
Tijd: 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 € 5,00. 
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 
 
 

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 28 november 2021 
kopij uiterlijk woensdag 24 november voor 18.00 uur 
 

mailto:marius.cusell@hetnet.nl
mailto:marius.cusell@hetnet.nl
mailto:streamteam@pwzz.nl
mailto:beamteam@pwzz.nl
mailto:marga_boven@ziggo.nl
mailto:f2hjfdenhert@hetnet.nl
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
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De vieringen op 21 november 
Eeuwigheidszondag, zijn in de Regenboog, 10.00 uur, 
De Oase 13.30 uur en de Pelgrimskerk 16.00 uur. 
Voorganger in alle drie de kerken is Sandra Hermaus-
Schröder samen met Wil Bettenhaussen (R) en met 
Marga Schipper (O en P). 
Muzikale medewerking wordt verleend door een 
gedeelte van de Cantorij PWZZ o.l.v. Arie Vooijs. 
 
Kerk: De Regenboog  
Ouderling: Frits von Meijenfeldt  
Diaken: Monique Schrijver  
Organist: Hans Jansen  
Kindernevendienst: Jeroen van Smeden    
Koster: Gerard Bettenhaussen  
Beamer: Jan de Jonge  
Opname/Live Stream: Jan de Geus 
 
Kerk: De Oase 
Ouderling: Beppie van der Plas  
Diaken: Wout van Goeverden 
Organist: Jaap van der Giessen 
Koster: Marius Cusell  
Beamer: Loes van der Sluis  
Opname/Live Stream: Jan Jonker 
 
Kerk: De Pelgrimskerk 
Ouderling: Marianne Brouwers  
Diaken: Marijke Vis  
Organist: Gerard Baak  
Koster: Gerrit Roos  
 

V O O R B E R E I D I N G 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst voorgangers en ambtsdragers 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
U mag gaan staan 
 
Aanvangslied: 'In de veelheid van geluiden' 
 Lied 283 couplet 1 en 2 (NLB) 

 
Moment van stilte voor persoonlijke voorbereiding 
 
Bemoediging en groet 
 
U mag gaan zitten 
 
Zingen: 'Want wij mensen op de aarde' 
 Lied 283 couplet 3, 4 en 5 (NLB) 

 
Inleiding op de viering 
 
Kyriëgebed 
 
De cantorij zingt: 'Er is een land van louter licht' 
 Lied 753 couplet 1 t/m 6 (NLB) 

 
GEDENKEN 
 
Gedicht: 'Lied van gedachtenis' 
 Michiel de Zeeuw 
 
Noemen van de namen 

De cantorij zingt: 'Bij God alleen verstilt mijn ziel' 
 Psalm 62a (NLB) 
 wordt meerdere keren gezongen 

 
U mag gaan staan 
 
Stilte 
 
Zingen: 'Zolang wij ademhalen' 
 Lied 657 couplet 1 en 2 (NLB) 

 
U mag gaan zitten 
 
D I E N S T   V A N   H E T   W O O R D 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Eerste lezing: Johannes 11: 23 - 27 (NBV) 
 
Zingen: 'Wie in de schaduw Gods mag wonen' 
 Psalm 91a couplet 1, 2 en 3 (NLB) 

 
Tweede lezing: Openbaring 21: 1 - 5a (NBV) 
 
De cantorij zingt: 
 

 'Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt' 
 Lied 951 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 

 
Overdenking 
thema: 'Hij zal alle tranen van je ogen afwissen' 
 
Meditatief orgelspel 
 
De kinderen komen terug 
 
Kinderlied: 'Je hoeft niet bang te zijn' 
 Lied 935 couplet 1 en 3 (NLB) 

 
D I E N S T   V A N   H E T   A N T W O O R D 
 
Gebeden 
 
De cantorij zingt: 'Onze Vader in de hemel' 
 Lied 369b (NLB) 

 
Aandacht voor de gaven   
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Pastoraat 
 
U mag gaan staan 
 
Zingen: 'Ga maar gerust' 
 Lied 15 coupletten 1 en 2 
 (bundel: Het liefste lied van overzee, deel 2) 

 
Zegen, besloten met het gezongen 'Amen'  
 
Zingen: 'Ga maar gerust' 
 Lied 15 couplet 3 
 (bundel: Het liefste lied van overzee, deel 2) 

 
 
 

U vindt de liturgie ook op de website van PWZZ in de 

ledenpagina.  


