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Nieuwsbrief  
   

Zondag 5 december 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 
Een leuke spannende dag vandaag: het feest van Sint 
Nicolaas! Verrassingen staan je te wachten of heb je 
ontvangen tijdens een eerdere Pakjesavond. Op de 
2de Advent wacht Maria ook een verrassing, 
onverwacht en uit onverwachte hoek, net zoals dat haar 
neef Zacharias en haar nicht Elisabeth overkwam. Je 
kunt het vinden in: Het plakboek van Lucas, project van 
de kindernevendienst. En in het Evangelie van Lucas. 
Na van de schrik te zijn bekomen, heeft Maria wellicht 
gedacht: “Wie ben jij? Waar kom je vandaan? Uit welke 
wereld ben jij? Wat kom je hier doen?” Al snel krijgt 
Maria antwoorden op haar vragen. En dan? Want het 
zal je maar gebeuren: zo’n verrassing die heel je leven 
op z’n kop zet. Hoe zal je dat ontvangen? En wat ga je 
eigenlijk doen? Met andere woorden: Wil jij opstaan en 
volgen, als vanuit de hemel jouw naam wordt 
genoemd?  
 

Gezellige Sinterklaas en gezegende 2de Advent, 
ds. Sandra Hermanus-Schröder 
 

Kerkdiensten 
Er wordt volop nagedacht over de komende diensten, 
zeker over de kerstdiensten. Achter de schermen is 
druk overlegd hoe we het beste, en het veiligst, Kerst 
met elkaar kunnen vieren.  
We blijven  de maatregelen volgen. Dat betekent ook 
dat de kerstnachtdienst en de avonddienst op 
oudejaarsavond niet door kunnen gaan. Maar laten we 
niet stil blijven staan op wat niet kan, maar laten we ons 
focussen op wat wel mogelijk is. 
 

Kerst karaoke 
De kerstnachtdienst wordt Kerst-Karaoke en wordt van 
te voren opgenomen en op kerstavond uitgezonden op 
het vertrouwde YouTube kanaal. Nadere berichtgeving 
volgt, maar het wordt een heerlijke dienst vol 
vertrouwde kerstliederen! 
 

Kerst thuis 
Omdat er maar een beperk aantal mensen in de kerken 
aanwezig kan zijn, willen we de mogelijkheid bieden om 
samen thuis te kijken naar de diensten op kerstavond 
en op de kerstdagen.  Doet u ook mee? 
Nodig tot maximaal vier mensen bij u thuis uit en beleef 
met elkaar het feest van Kerstmis. 
• als u uw huis open wilt stellen voor Samen vieren  in  
 huiselijke kring, stuur dan voor 15 december 2021 
 een mailtje naar reserveringen@pwzz.nl met uw 
 naam, adres, telefoonnummer, de dag dat u thuis 
 open   huis   hebt   (de   viering   van   24,   25   of  26 

 
  december) het aantal mensen (1 t/m 4) dat welkom 
 is bij u thuis; 
• als u graag met iemand mee wilt vieren, maar liever 
 bij iemand anders thuis, stuur dan ook voor 15 
 december een mailtje naar reserveringen@pwzz.nl 
 met uw naam en telefoonnummer en de dag dat je  
 graag samen viert. 
Samen maken we er een mooie kerst van! 
 

Beppie van der Plas, 
Voorzitter Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 
 

Pastores 
 

Marjan Zebregs  
Een goed bericht van Marjan Zebregs: haar herstel 
verloopt zeer voorspoedig. Zo voorspoedig zelfs dat ze 
in overleg met haar arts weer voorzichtig mag beginnen 
met werken. Vanaf volgende week zal zij haar werk in 
Wateringen weer oppakken. Wat Zoetermeer betreft 
neemt zij nu eerst haar vakantiedagen op, om per 1 
januari ook hier weer volop aan de slag te gaan. Wij zijn 
dankbaar dat haar herstel zo voorspoedig verloopt.   
Verder vroeg Marjan mij of ik iedereen hartelijk wil 
bedanken voor de vele kaarten en brieven die zij vanuit 
Zoetermeer mocht ontvangen. Het heeft haar ontroert 
en bemoedigt. 
 

Sandra Hermanus-Schröder 
Op 30 januari wordt de slotdienst in de Pelgrimskerk 
gevierd, waarbij ook Sandra afscheid neemt. Sinds 
2019 was Sandra, samen met Sjon Donkers, als pastor 
verbonden aan onze gemeente. 
Bij een afscheid hoort ook een cadeau. Wilt u daaraan 
een bijdrage leveren, dan kunt u uw gift overmaken op 
rekening NL91 INGB 0007 2299 26 t.n.v. Prot.  
gemeente Zoetermeer-Zuid o.v.v. gift Sandra. 
 

Beppie van der Plas, 
Voorzitter Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 
 

Bij de 1ste collecte: Opvang en scholing van 
kwetsbare kinderen in Rwanda 
Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen 

na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een 
stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te 
maken hebben met hiv of kinderen die geen veilig thuis 
hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op 
school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, 
inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel 
leren kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je 

https://www.pwzz.nl/
mailto:scbhermanus@gmail.com
mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
mailto:ds@peterwattel.nl
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
mailto:reserveringen@pwzz.nl
mailto:reserveringen@pwzz.nl
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met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor 
je. 
Zie het collecteflimpje https://vimeo.com/311701768 
Dankzij uw bijdrage kunnen Rwandese kinderen met 
hiv ondersteund worden. We bevelen deze collecte van 
harte bij u aan. 
 

De 2de collecte is voor de Kerk, onze wijkgemeente, 
eveneens van harte aanbevolen  
 

Kerkdienst online deze zondag 
Van de dienst in de Oase op zondag 5 december 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 Kerkdienstgemist. Het is niet nodig om in te 
loggen. Later terugluisteren kan natuurlijk ook. 
 

Jan Jonker 
 

Kerkdienst bezoeken, wat kunnen wij voor U 
betekenen? 
Als coördinatoren die het ‘naar de kerk rijden’ 
organiseren op de drie plekken in onze wijk, willen we 
graag optimale service verlenen. We hebben onlangs 
met elkaar kennis gemaakt en we vinden deze service 
van groot belang. Samen beschikken we over ruim 15 
chauffeurs. Nu de kou en regen lijken toe te nemen, 
willen we graag met onze chauffeurs regelen dat u de 
zondagochtend dienst bij kunt wonen. U wordt thuis 
opgehaald en vanzelfsprekend houden we ons aan de 
Corona voorschriften. Meld u aan bij één van ons. Wij 
regelen dit graag voor u.   
Met hartelijke groet,   
Niesje van Dam, M 06 17 73 46 53,  
Douwe Klaucke, M 06 81 11 32 77,  
Peter van den Broek, M 06 27 36 45 17. 
 

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. T 06 21 68 19 88 of E 
marius.cusell@hetnet.nl 
 

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, van de Iraanse 
kunstenares en vluchtelinge 
mevrouw Mahboobeh Salem. 
De prijs is € 9,00.  
M 06 21 68 19 88, 
E marius.cusell@hetnet.nl 

Wij bezorgen als u bestelt. 
 

Werkgroep ZWO 

 

Welkomstkaart vluchtelingen 
Zondag 5 december is de laatste zondag waarop u na 
de dienst een welkomstkaart voor vluchtelingen, die 
mogelijk binnenkort naar Zoetermeer komen, kunt 
inleveren. Wilt u de kaart alleen met uw voornaam 
ondertekenen? Het adresdeel mag u leeg laten. 
 

Wout van Goeverden, diaken 
 

De lectoren van de PWZZ zijn klaar voor de 
start in februari 2022 
 

De lectoren van de PWZZ zijn 
klaar voor de start in februari 
2022. V.l.n.r. achterste rij:  
Suzanne Granneman, Janny 
Vinke, Marije Verheijke, Yvette 
Maas, Niels Maas. Voorste rij: 
Wietske van der Wiel, Maries 
Verheijke, Corry Koppejan, 

Elsbeth van Beem, Joop de Groot. Op de foto 
ontbreken Marion Veenis en Tineke van Goeverden 
(reserve lid). 
Op 24 november hebben de lectoren kennis met elkaar 
gemaakt, is er gesproken over de nieuwe bijbelvertaling 
en het rooster voor volgend jaar. Corry Koppenjan zal 
weer zorg gaan dragen voor het rooster. Ook is 
gekeken hoe de lezingen gedaan worden en het 
gebruik van de microfoon in de Regenboog.  
Vanuit de lectorengroep willen wij dankzeggen aan de 
lectoren die gestopt zijn: Coby Velzen, Janny de 
Zeeuw, Marijke Vis en Joke Westerhof.  
Heel veel dank voor al jullie bijdragen gedurende vele 
jaren aan de Erediensten.  
Met een hartelijke groet vanuit de Werkgroep Vieren,  
 

Joop de Groot 
 

En dan is er koffie …… 
 

V.l.n.r. Eveline van Velzen, 
Marijke Vis, Marja 
Oosterveen. Dit zijn een 
deel van alle mensen, die 
altijd klaarstaan om voor 
ons een kopje koffie/thee 
in te schenken.  Dit zijn de 

drie coördinatoren die het koffie schenken na de 
kerkdienst op zondag organiseren. Leuk om met elkaar 
kennis te maken, de keuken te bekijken en te bezien 
hoe de werkwijze van 3=1 zou kunnen zijn. Alle 
koffieschenkers worden persoonlijk benaderd en 
uitgenodigd voor een bijeenkomst op 25 januari a.s.  
Kennismaken, bespreken van ieders wensen, de 
werkwijze en roosterafspraken zijn dan rond voor 
medio februari wanneer we samen verder gaan in de 
Regenboog. Groet, 
 

Eefke en Sofie van projectteam 3=1 
 

Kaartenverkoop  
Zondag 5 willen wij tijdens de koffie na de dienst in de 
Oase, op verzoek graag onze kaarten verkopen. Wij 
hebben unieke en voordelige kerstkaarten en natuurlijk 
ook kaarten voor allerlei andere gelegenheden. Wist u 
dat wij afgelopen 12 jaar onze prijzen nooit verhoogd 
hebben? Zij kosten nog steeds € 0,50 per stuk. Deze 
keer is onze opbrengst bestemd voor het diaconale 
project "De vluchtelingen kinderen in Griekenland”.  

https://vimeo.com/311701768
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1082-De-Oase-Zoetermeer
mailto:marius.cusell@hetnet.nl
mailto:marius.cusell@hetnet.nl
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Van harte bij u aan bevolen. Stieneke de Bruin, T (079) 
316 62 09 en Marijke Vis, T (079) 361 54 64 
 

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 
gelegenheid  om in alle rust een kaarsje aan te steken, 
een gedicht te lezen en een dank of voorbede op te 
schrijven die in de Middagpauzedienst (om 11.30 uur) 
gebruikt worden bij de gebeden. 
De voorganger is Matthé Vermeulen en de muziek 
wordt verzorgd door Kees van de Graaf. Om 12.00 uur 
staan de pannenkoeken voor u klaar. 
 

Aankondiging 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, opgeluis-
terd 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 uw vragen. 
Bij aanmelding willen wij van u weten: 
• Naam, adres, telefoon, eventueel email; 
• Met hoeveel personen u bent; 
• 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. De 
Kerst Inn wordt georganiseerd namens de Heilige 
Nicolaasparochie Zoetermeer en de Protestantse 
Gemeente Zoetermeer. 
 

Regenboogmuziek 
Middagconcert met pianoduo Beth & Flo in 
Kerkelijk centrum De Regenboog. 
Op woensdag 15 december treedt op het verrassende 
pianoduo Beth & Flo - met Rachtime met Kerst. 
Elsbeth Remeijn en Claudette Verhulst geven recitals 
vol humor en verrassingen. Virtuoos, muzikaal en flinke 
eigenwijs, dát zijn Beth en Flo. Op het programma 
staan werken van  Naeff, Rachmaninov, Gershwin, 
Saint-Saéns en Smetana. Het wordt een concert met 
een kersttintje! 
Vanwege de recente coronarichtlijnen is het 
gebruikelijke avondconcert verplaatst naar de middag. 
Aanvang 14.30 uur. 
Kaarten € 15,00; tot 25 jaar € 5,00; voor houders van 
de Zoetermeerpas is de toegang gratis. 
Kijk ook op https://www.regenboogmuziek.nl 
Reserveringen t/m 14 december, uitsluitend via de 
website, geen losse kaartverkoop. 
 

Kaarten maken 
Maandagmiddag 6 december 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 
of Marijke Vis, T (079) 361 54 64 
 

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 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. 
S. de Bruin - de Jong 
Stieneke hoopt dinsdag 7 december haar verjaardag te 
vieren. Wij wensen haar een gezellige dag toe, God's 
Zegen en nog goede jaren met allen die haar lief zijn. 
 

 CvdT 
 

Jarigen 70+ 4 - 11 december 
7 december Mevr. S. de Bruin-de Jong 
 
10 december Mevr. J. Zwarteveld-v.d. Elst 
 
Allen van harte gefeliciteerd !! 
 

Rondom De Oase 

 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Oase 
geloofsgemeenschap met een hartelijke groet naar 
Fam. Bonnes 
 

Verjaardagen 
Dhr. J.W. Ypenburg 
wordt op donderdag 9 december 87 jaar. 
Mevr. N. Ermerins-Kleinman 
wordt op donderdag 9 december 85 jaar. 
Mevr. J.M. Noordijk-de Hoogh 
wordt op zaterdag 11 december 88 jaar. 
Allen van harte gefeliciteerd !! 
 

Bericht van overlijden 
Via de kerkelijke ledenadministratie vernamen wij dat 
ons gemeentelid mevrouw C. Brezet-van der Harst is 
overleden. Zij overleed op 18 november 2021 en zij is 
94 jaar geworden. Zij was weduwe van Dhr. C.A. 
Brezet. Mevr. Brezet woonde de laatste jaren in 
Magnolia, aan het Oosterheemplein. 

mailto:ma-grietje@hetnet.nl
mailto:ma-grietje@hetnet.nl
https://www.regenboogmuziek.nl/
mailto:douwe@klaucke.net
mailto:jannydezeeuw@hotmail.com
mailto:marijke.m.vis@gmail.com
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Wij wensen haar familie en allen die haar zullen missen 
de troostende nabijheid van God en mensen. 
 

Rondom De Regenboog 
 

Meeleven 
We leven mee met Willy Smits die na een val met een 
gipsvoet rondloopt. Dit beperkt haar natuurlijk in haar 
gaan en staan. We wensen haar een spoedig herstel 
toe. 
We leven mee met Ria en Hans Raaphorst. Ria is in 
korte tijd zo ernstig ziek geworden dat zij nu verblijft in 
het Hospice in de Schoolstraat. In dit laatste stukje 
levensweg ervaart Ria vrede in haar hart en vertrouwen 
op Gods nabijheid, nu en na haar aardse tijd. We 
bidden haar de blijvende vrede toe en voor Hans en het 
gezin Geestkracht in deze dagen van loslaten  van wie 
zij zoveel houden. 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar mw. 
Willy Smits-v.d. Berg 
 

Verjaardagen 80+  
Mevr. J.E. van Not-Oskam wordt op 8 december 85 
jaar. 
Dhr. H. van Houwelingen wordt op 9 december 82 jaar. 
 
Dhr. P. Pathuis wordt op 10 december 85 jaar. 
 
 
Allen van harte gefeliciteerd !! 
 

 
 
 

Orde van dienst van zondag 5 december 2021 

2de Advent in De Oase 
 
Kerk   Kerkelijk centrum De Oase 
Bijzonderheden 2de Advent 
Voorganger  ds. Sandra Hermanus-Schröder 
Ouderling  Gerda Vooijs 
Diaken   Saskia Koerselman 
Organist  Arend v.d. Toorn 
Lector   Suzanne Granneman 
Kindernevendienst Marcia Uiterdijk 
Beamer  Amber Schaap 
Koster   Wout van Goeverden 
1e Collecte  ZWO Rwanda, voor ‘Mama 

Rose’, opvang en scholing van 
kinderen met hoop en toekomst 

2e Collecte  Kerk in onze stad Zoetermeer 
Opname/Live Stream Jan de Geus 
Zanggroep  Willy Tieman, Géke Visser,  

Suzanne Granneman, 
Jeannette Vriend  

Orgelspel 
 

Binnenkomst voorganger en ambtsdragers 
 

Welkom en mededelingen ouderling van dienst 
 

Filmpje Kerk in Actie Geef Licht! 
 

Aanvangslied (zanggroep) 
Psalm 126a (NLB) 
'Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap' 
 

Stilte voor persoonlijke voorbereiding 
 

Bemoediging en Groet 
 

Drempelgebed 
Heer, onze God,  
wat zijn wij zonder U?  
Onze geest heeft Uw licht nodig, 
onze wil Uw kracht, onze ziel Uw vrede 
Neem Gij ons leven in Uw hand 
en reinig ons van ongerechtigheid 
 

... gebedsstilte ... 
 

Vernieuw ons  
naar het beeld van Jezus Christus, 
opdat wij waarlijk Uw kinderen mogen zijn  
en U mogen liefhebben en dienen 
met al onze krachten 
Amen 

 

Zanggroep 
Lied 825, vers 5 (NLB) 'Ja, Hij is elk van ons nabij' 
 

Kyriegebed 
 

Aansteken van de 2de Adventskaars 
Een vlam die langzaam groter wordt,  
vertelt een mooi verhaal. 
Het licht van onze goede God  
schijnt voor ons allemaal. 
Geloof maar dat Hij mensen ziet.  
Een stem zegt: ‘Wees gegroet.’  
Want God vergeet de mensen niet 
en Hij komt naar ons toe. 

 

Zanggroep 
Lied 441, vers 1 (NLB) 'Hoe zal ik U ontvangen' 
 

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 

Bezoek van 'Lucas' - het plakboek van Lucas 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

1ste Schriftlezing Lucas 1: 26 - 38 
 

Zanggroep 
Lied 442, vers 1 (NLB) 'Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen' 
 

2de Schriftlezing Filippenzen 1: 3 - 11 
 

Zanggroep 
Lied 442, vers 2 (NLB) 'Vervul, o Heiland, het verlangen' 
 

Prediking: Waar kom je vandaan? 
 

Net als het thema van de kindernevendienst 

 

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 12 december 2021 
kopij uiterlijk woensdag 8 december voor 18.00 uur 
 

mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
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Meditatief orgelspel 
 

Kinderen komen terug, zingen projectlied 
 

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. 
 
Tekst: Erik Idema 
Melodie: ‘Nu daagt het in het oosten’, Lied 444 (NLB) 

 
Inzameling van de gaven en Geef Licht! Kerk in Actie 
 

Gebeden  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
 
Slotlied ALLEN 
Iona 40, vers 1, 4 en 5 'Wil je opstaan en Mij volgen' 
 
1 Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam? 
 Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam? 
 Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als  
 een kind?  
 Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 
 
4 Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
 Wil je luist’ren als Ik zeg: ‘Een koningskind ben jij!’  

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich 
herschept  

 en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 
5 Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
 Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
 Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,  
 en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 
Wegzending en zegen, gezongen AMEN 
 
Orgelspel 


