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Nieuwsbrief  
   

Zondag 28 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 is eerste adventszondag. Een tijd van verwachten, 
van wachten op breekt aan. 
Waar wachten wij op en wat verwachten wij. 
Verwachten wij überhaupt nog iets in deze 
donkere/sombere tijd? Ik hoop dat wij ondanks alles 
ons hart open blijven stellen voor het Licht van God. 
Dat wij het, juist in deze tijd, aandurven om 
verwachtingsvol in het leven te staan.  
De kinderen en Lucas gaan ons hier bij helpen. Zij 
ontsteken voor ons het eerste adventslicht en Lucas 
nodigt ons en hen uit om het Verhaal van God en 
mensen gaande te houden. Zullen wij samen met de 
kinderen en met Lucas het Licht gaan zoeken? 
 

Petra Vossegat-de Bruin 
 

Kindernevendienst, Lucas 1: 5 - 25 
In het adventsproject van dit jaar kijken we mee over 
de schouder van de evangelist Lucas. Wat heeft hij 
allemaal verzameld voor zijn evangelie? Stel je voor 
dat Lucas een plakboek zou hebben bijgehouden van 
de verhalen over Jezus. Wat zou er dan in staan? Daar 
denken de kinderen deze adventstijd over na.  
Deze zondag is het thema Wacht eens… 
De priester Zacharias brengt in de tempel een offer aan 
de Heer. Er verschijnt een engel die hem vertelt dat 
Zacharias en zijn vrouw Elisabet een kind zullen 
krijgen: Johannes. Zacharias is met stomheid 
geslagen. 
 

Mededelingen Wijkkerkenraad / kerkdiensten 
Terugkijkend op de diensten van afgelopen zondag wil 
ik alle medewerkers, maar vooral Sandra Hermanus-
Schroder en Arie Vooijs die bij alle drie de diensten hun 
medewerker verleenden,  bedanken voor de wijze 
waarop invulling is gegeven aan deze diensten. Het 
waren mooie, ingetogen diensten. Ondanks alle 
maatregelen waren wij zondag, hoewel op 
verschillende momenten en op verschillende plaatsen,  
als gemeente met elkaar verbonden.  
Dit geeft mij het vertrouwen dat we ook de Adventstijd 
en Kerst, met elkaar kunnen vieren, met inachtneming 
van de maatregelen.  

• Houdt 1.5 meter afstand 

• Bij binnenkomst en vertrek draagt u een 
mondkapje 

• Bij klachten blijft u thuis 

• Meldt u aan voor de kerkdienst 
 

Beppie van der Plas 
Voorzitter Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 

 

Collectes tijdens Advent en Kerst 
Vanaf vandaag, eerste adventszondag, wordt 
gecollecteerd voor kinderen en jongeren. Met Kerst 
wordt de reeks afgesloten met de collecte voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. In deze periode 
zullen in de dienst in de Oase en de Regenboog 
collectefilmpjes van Kerk in Actie worden vertoond. 
Vandaag in de Pelgrimskerk wordt het filmpje wel 
getoond in de live uitzending maar niet in de kerk.  
 

Bij de 1ste collecte: Kerken in Moldavië geven 
kinderen een toekomst 
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot 
overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om 
geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. 
Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze 
nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen 
risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. 
Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat 
voorkomen door naschoolse opvang te bieden in 
dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop 
aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun 
huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op 
en organiseren sport- en spelactiviteiten. Zo ontdekken 
deze kinderen wat het is om op een liefdevolle manier 
met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Zie 
het filmpje https://vimeo.com/389272014. Helpt u 
mee? Met deze collecte steunt u het werelddiaconale 
werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in 
Moldavië. Van harte aanbevolen!  
 

Kerkdienst online deze zondag 
Van de dienst in de Pelgrimskerk op zondag 28 
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 

https://www.pwzz.nl/
mailto:scbhermanus@gmail.com
mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
mailto:ds@peterwattel.nl
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://vimeo.com/389272014
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
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Herinnering najaarsactie 2021: 
Een nieuwe toekomst tegemoet! 
Enige weken geleden is de envelop met daarop  
‘Najaarsactie’ op uw deurmat gevallen. Hartelijk dank 
voor de velen die al een bijdrage hebben overgemaakt. 
En… wat zou het mooi zijn als nog meer volgen, zodat 
we financieel gezond de toekomst tegemoet kunnen 
gaan. Immers, zoals het in ons beleidsplan verwoord 
staat: We gaan iets nieuws beginnen. We gaan samen 
een nieuwe wijkgemeente vormen: Zoetermeer-Zuid.  
 

Henry van der Wiel, 
voorzitter kerkrentmeesters PWZZ 
 

Live stream Oase op Eeuwigheidszondag 
Jammer genoeg stopte de live stream uit de Oase na 
38 min. door een storing in de Internet verbinding met 
YouTube. Toch is alsnog een opname van die dienst te 
zien op ons YouTube kanaal (onder video’s). Jan de 
Geus heeft namelijk een video samengesteld m.b.v. de 
lokale opname en het geluid van Kerkdienstgemist. 
Waarvoor dank! 
 

Jan Jonker 
 

Adventsmagazine “Geef licht” uitgedeeld 
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 gemaakt kan worden.  
Ook kunt u het magazine bestellen. Deze wordt dan bij 
u thuisbezorgd. E marius.cusell@hetnet.nl  of M 06 
21 68 19 88 
 

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. 
Ook kunt u de adventskalender bestellen. Deze wordt 
dan bij u thuisbezorgd. E marius.cusell@hetnet.nl  of 
M 06 21 68 19 88 
 

Zendingserfgoed kalender 2022 verkrijgbaar  
De kalender is bij de uitgang 
verkrijgbaar. Het thema ervan 
luidt: “Van het duister naar het 
licht”. Bijbelverhalen in 
sprekende kleuren, 
geïnspireerd door het eigen 
levensverhaal van de Iraanse 
kunstenares en vluchtelinge 
mevrouw Mahboobeh Salem 
en haar gezin: Uit het duister 
van Iran naar het licht van 
Nederland. De prijs € 9,-. Ook 

zijn er van de hand van mevrouw Mahboobeh Salem 
kerstkaarten verkrijgbaar. Prijs € 6,00 per pakje met 
vier dubbele kerstkaarten en een ansichtkaart Ook kunt 
u de kalender en kaarten bestellen. Deze worden dan 
bij u thuisbezorgd. Per kalender gaat € 3,00- naar ons 
jaarproject voor vluchtelingenkinderen in Griekenland 
(Namens de Werkgroep ZWO: Marius Cusell,  
E marius.cusell@hetnet.nl  of M 06 21 68 19 88 
 
 

Vanuit de wijkkerkenraad / De Pelgrim 
Als pioniersplek neemt De Pelgrim in Zoetermeer-Zuid 
een bijzondere plek in. Nadrukkelijk wil zij een plek van 
bezinning en spiritualiteit zijn. Afgelopen jaar is 
gekeken hoe zij dit op termijn het beste vorm konden 
geven. Daartoe heeft De Pelgrim een visie ontwikkeld, 
dat in de kerkenraad besproken is. Het wens van De 
Pelgrim is om vanaf september 2023 verder te gaan als 
zelfstandige kerngemeente binnen de Protestantse 
Kerk in Nederland. De Pelgrim zal daarmee de tweede 
kerngemeente in Nederland zijn.  
Als kerngemeente zal De Pelgrim niet langer kerk-
rdelijk verbonden zijn met de PGZ, maar een 
zelfstandige gemeente vormen, ook in financieel 
opzicht. De wijkkerkenraad heeft ingestemd met deze 
wens van De Pelgrim. 
Het is nu aan De Pelgrim om dit voornemen nadere 
invulling te geven. In de wijkkerkenraadsvergadering 
van juni 2022 zal de kerkenraad een definitief oordeel 
geven op grond van het ingediende conceptvoorstel en 
financiële onderbouwing. 
 

Beppie van der Plas, 
Voorzitter Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 
 

Dinsdag Klavervier afhaalmaaltijd 
Aanstaande dinsdag is er wel de wekelijkse heerlijke 
afhaalmaatijd in de Oase. De opbrengst is, zoals 
bekend, voor ons jaarproject: Vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. Hoewel het 30 november de laatste 
dinsdag van de maand is, is er toch geen 
gezamenlijke maaltijd. We zien hier vanwege de 
corona-situatie vanaf. 
 

(Werkgroep ZWO) 
 

Dinsdag viering in 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, 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 in De Oase. Aanmelding is niet nodig. 
Deborah van Velzen, E dhmvanvelzen@hotmail.com 
 

Vrijdag inloophuis bij de Regenboog 
A.s. vrijdag bent u weer van harte welkom op het 
Inloophuis.   Voor de bescherming van onze bezoekers 
is het wel verplicht om een vaccinatiecode bij u te 
hebben. Deze wordt bij de ingang gecontroleerd. 
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 Petra Vossegat en de 
muziek wordt verzorgd door Aad Baak. Om 12.00 uur 
staan de soep en broodjes voor u klaar. 

mailto:hvdwiel_kerkrentmeester@outlook.com
mailto:marius.cusell@hetnet.nl
mailto:marius.cusell@hetnet.nl
mailto:marius.cusell@hetnet.nl
mailto:dhmvanvelzen@hotmail.com
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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 8 december (dus niet op 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 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 

 

Rondom De Pelgrimskerk 

 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar zr. 
M. van der Velde-Jongsma, Nassaulaan 11 K.103 2712 
AT. Zr. van der Velde heeft op zondag 21 november 
haar verjaardag mogen vieren. Wij wensen haar God's 
Zegen en nabijheid toe en nog een goede tijd met al 
haar dierbaren. 
 

CvdT 
 

Jarigen 70+ 28 november - 4 december 
2 december Mevr.A. Roos-de Kroo 
 
3 december Mevr. J. Schep 
  
Allen van harte gefeliciteerd !! 
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen, kaarten en 
alle meeleven voor mijn verjaardag. Ik ben daar heel 
blij mee. 
Met vriendelijke groet, A. Cok 

 

Rondom De Oase 

 

Bloemengroet 
Namens de Oase geloofsgemeenschap gaan de 
bloemen met een hartelijke groet en felicitatie naar het 
echtpaar Voorsluijs 
23 november vierden zij hun 60-jarig huwelijksfeest 
 

Verjaardagen 
Mevr. A. Voorsluijs-Broere 
wordt op zondag 28 november 80 jaar. 
Dhr. J. Bonnes 
wordt op maandag 29 november 84 jaar. 
Mevr. M.J. Aardse-Wetsteijn 
wordt op zaterdag 4 december 86 jaar. 
 
Allen van harte gefeliciteerd !! 
 
 

Rondom De Regenboog 
 

Meeleven 
Mw. Dina Veldkamp is gevallen en heeft haar pols 
gebroken. Dat betekent dat ze nu erg afhankelijk is van 
anderen. We wensen haar sterkte en een goed herstel 
toe.  
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar mw. 
Dina Veldkamp-Veldman 
 

Verjaardagen  
Mevr. R.C. van Zaanen-den Heijer wordt op 2 
december 85 jaar 
Mevr. T. van der Weide-Nelisse wordt op 3 december 
87 jaar     
 
Allen van harte gefeliciteerd !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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 5 december 2021 
kopij uiterlijk woensdag 1 december voor 18.00 uur 
 

mailto:douwe@klaucke.net
mailto:jannydezeeuw@hotmail.com
mailto:marijke.m.vis@gmail.com
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
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Orde van dienst van zondag 28 november 2021 

 
 
Orgelspel 
 

Binnenkomst voorganger en ambtsdragers 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aanvangslied: Lied 218: 1, 2, 4 en 5  
'Dank u voor deze nieuwe morgen'  
 

Stilte 

 

Drempelgebed 

 

Bemoediging en groet 
 

Inleidende woorden 

 

Kyriëgebed 

 

Aansteken van de 1ste adventskaars 
 

Een kaarsje maakt een groot verschil. 
Hij fluistert naar de rest: 
‘Doe met me mee, als je dat wil, 
want stralen kun je best!’ 
 
 

Vandaag begint een mooie tijd 
we wachten op de Heer. 
En als het licht zich hier verspreidt 
dan stralen wij steeds meer. 
 

Zingen: Lied 600: 1 en 5  
'Licht, ontloken aan het duister' 
 

Gebed bij de Opening van het Woord 

 

Bezoek van 'Lucas' 
De kinderen gaan naar hun eigen dienst 
 

Eerste Lezing: 1 Tessalonicenzen 3 

 

Jeannette en Jeroen spelen Sonata No. 1 
van Johann Ernst Gaillard 

 

Tweede Lezing: Lucas 1: 5 - 25 

 

Zingen: Lied 464: 1 en 2  
'Een engel spreekt een priester aan' 
 

Overdenking 

 

Meditatief orgelspel 
 

De kinderen komen terug 
 

Zingen: projectlied: (melodie: lied 444) 
 

Wij bidden om verhalen 
vol hoop en goede moed. 
God laat zijn licht hier stralen, 
Hij komt ons tegemoet. 
 

Een boek met mooie woorden 
met plaatjes en een lied: 
zo laat God van zich horen, 
want Hij vergeet ons niet.  
 

Inzameling van de gaven  
Jeannette en Jeroen spelen voor ons: 'Amazing Grace' 
 

Gebeden 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – 
(door allen uitgesproken) Onze Vader 

 

Slotlied: Lied 452: 1 en 3 'Als tussen licht en donker' 
 

Zegenbede 
afgesloten met lied 415: 3 'Amen, amen, amen!' 

 
 
 

Kerk Pelgrimskerk 

Bijzonderheden 1e Advent 

Muzikale medewerking 
Jeannette Vriend en 
Jeroen van Smeden 

Voorganger Petra Vossegat 

Ouderling Mieke Brak 

Diaken Wout van Goeverden 

Organist Hans Jansen 

Lector Janny Vinke 

Kindernevendienst Marieke Schipper 

Koster Sietse Top 

1e Collecte 
Werelddiaconaat: 
Moldavië. Kerken geven 
kinderen toekomst.  

2e Collecte Kerk 

Opname/Live Stream Jan Jonker 

 

Opgave voor de dienst 
 

• Zondag 28 november is de live viering in De Pelgrimskerk 
u kunt zich d.m.v. de volgende link opgeven:  
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=482 

 

of telefonisch 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 
 

Live of later de dienst meebeleven: 

via ons YouTube kanaal of de kerkomroep (Pelgrimskerk) 
 

https://pwzz.nl/reserveren.php?id=482
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10951

