
 

1 

  

Nieuwsbrief  
   

Zondag 12 december 2021 – Derde Advent 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 
Deze 3de Advent heet zondag Gaudete: Verheugt u! 
Vandaar de epistellezing die hoort bij deze zondag, 
woorden uit Filippenzen 4: 4 - 9 zijn, Laat de Heer uw 
vreugde blijven. Ik nodig u en jullie uit deze woorden van 
te voren te lezen, want dit is de bril waardoor we naar de 
liturgie van vandaag zullen kijken. 
De liturgische kleur is roze: het licht breekt even door. 
Daarom ook de focus op de vreugde. Hierbij gaat het om 
gevoel. Maar - zoals we zien in de lezingen uit Zefanja 
en het Evangelie van Lucas - ook om een rationele 
keuze en om een wilsbesluit. Daar denken we deze 
zondag over na, met jubelmuziek voor de stad 
Jeruzalem in het hart, met liefde voor het jeugddorp De 
Glind (de collecte van KIA) en natuurlijk met wederom 
een blik in Het plakboek van Lucas voor de kinderen. 
 

Gezegende zondag, ds. Sandra Hermanus-Schröder 
 

Toelichting eerste collecte  
Een stabiel thuis voor kinderen Nederland - De Glind. In 
Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis 
geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. 
In De Glind, een klein dorpje in het midden van 
Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en 
kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun 
toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de 
helende kracht van een stabiel gezinsleven.  
Verspreid over het verder heel gewone dorp staan 28 
gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis 
vinden. Kerk in Actie steunt het werk voor kinderen in de 
gezinshuizen in De Glind. Zie het collecteflimpje 
https://youtu.be/qBIVblKPuqM  
Geef in de collecte en steun het werk voor kwetsbare 
kinderen in Nederland. Helpt u mee? Zie verder en de 
site www.kerkinactie.nl/deglind 

 
Kaartenverkoop na de dienst 
LAATSTE KANS OP UNIEKE KERSTKAARTEN 
Zondag 12 december  willen wij tijdens de koffie na de 
dienst in de Regenboog, op verzoek, nogmaals graag 
onze kaarten verkopen. Wij hebben unieke en voor-
delige 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 de opbrengst 
bestemd voor het diaconale project “De vluchtelingen 
kinderen in Griekenland”. 
Van harte bij u aanbevolen. Stieneke de Bruin T (079) 
316 62 09 of Marijke Vis T (079) 361 54 64 
 

 

Van de voorzitter 
 

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 oudejaars 
avond 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 24 december wordt een Kerst-
Karaoke en wordt van te voren opgenomen en op 
kerstavond uitgezonden op het vertrouwde YouTube 
kanaal. De uitzending begint kerstavond om 19.30 uur. 
 

Kerst thuis 
Omdat er maar een beperkt 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 u graag samen viert. 

 

Samen maken we er een mooie kerst van! 
 

Jubileum 
Van harte willen we Wil en Gerard Bettenhaussen 
feliciteren met hun 50-jarig huwelijk op 15 december. 
Beide zetten zich met hart en ziel in voor onze 
gemeente, Gerard als kerkrentmeester en Wil als 
pastoraal ouderling. Na het overlijden van Sjon Donkers 
heeft Wil als vanzelfsprekend de pastorale zorg rondom 
de Regenboog voor haar rekening genomen. 
Vanzelfsprekend voor Wil, maar een geschenk voor ons 
als gemeente. Wij zijn hen zeer erkentelijk en namens 
de wijkkerkenraad wens ik hen beide nog vele jaren. 

https://www.pwzz.nl/
mailto:scbhermanus@gmail.com
mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
mailto:ds@peterwattel.nl
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://youtu.be/qBIVblKPuqM
http://www.kerkinactie.nl/deglind
mailto:reserveringen@pwzz.nl
mailto:reserveringen@pwzz.nl
mailto:reserveringen@pwzz.nl
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Afscheid ds. 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 
rekeningnummer 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 
 

Kerstviering voor kleine kinderen 
Ga je mee naar Bethlehem? 
We vragen dit aan alle kinderen van de groepen 1, 2 en 
3. Jullie zijn van harte welkom, samen met jullie ouders, 
opa’s en oma’s en jullie vriendjes in de viering op 
vrijdag 24 december in De Regenboog. 
Je mag verkleed komen als schaap, als herder of als 
engel of een knuffel meenemen. We vragen u en jullie 
om je van te voren op te geven via onderstaande link.  
Er is namelijk een maximum voor volwassenen om bij 
de viering aanwezig te zijn.  
De viering is van 16.00 tot 16.45 uur. 
Ga je met ons mee naar Bethlehem? 
Wij, Marieke, Marga, Matthé en Geja, kijken naar jullie 
uit! Info: E marga_boven@ziggo.nl, T (079) 361 34 03 
 
Link voor opgave: https://pwzz.nl/reserveren-529 

 
Adventskalender?  
Volg die ook op de website. 
Als u de adventskalender leest, die we onlangs hebben 
aangeboden, wil ik u wijzen op de mogelijkheid om ook 
de site te volgen 
https://petrus.protestantsekerk.nl/advent/ 
 
Deze site geeft veel extra’s. Ook als u geen kalender 
heeft kunt u de inhoud ervan toch op deze website 
volgen. (werkgroep ZWO, M. Cusell, M 06 21 68 19 88) 

 
Mooie opbrengst kalenders en kaarten 
De extra opbrengst uit de verkoop van kalenders van de 
Stichting Zendingserfgoed, de kerstkaarten en de 
adventskalenders is € 85,00. Deze is voor ons jaar-
project: Vluchtelingenkinderen in Griekenland.  
Dank voor uw aandacht hiervoor  en  uw  goede gaven.  
 

(Diaconie en Werkgroep ZWO) 
 

Inloophuis 
A.s. vrijdag is er geen algemeen inloophuis in de 
Regenboog. Voor de vaste kern bezoekers hebben we 
de kerstmaaltijd en viering.  U kunt alleen komen als u 
zich heeft opgegeven. Gezien de beperkende maat- 
regelen kunnen we helaas niet zo gastvrij zijn als het 
Inloophuis gewend is. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nieuw bericht over de Kerst Inn Zoetermeer 2021 
U heeft misschien al gehoord dat een echte Kerst Inn - 
een open herberg - er dit jaar niet in zit. 
Voor mensen die de open herberg missen omdat ze de 
eerste kerstdag een moeilijke dag vinden om alleen 
thuis te zijn, bezorgen wij op de eerste kerstdag graag 
een feestelijk verrassingstasje aan de deur. In het tasje 
vindt u de gerechten voor een echte thuis high tea. 
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. 
 

Oproep: 
Wilt u iets lekkers maken om in de tasjes te stoppen? 
Dat kan! Geef u, eveneens voor 18 december op bij Anja 
Hermanus: E anja@cookingforlife.nl of Grietje Cusell, 
T (079) 342 31 12 
Vermeld in de mail uw telefoonnummer. U wordt terug 
gebeld om af te stemmen wat u maakt en wanneer u het 
aflevert. 
De voorbereidingsgroep Kerst Inn wenst iedereen een 
gezegend kerstfeest. 
De Kerst Inn wordt georganiseerd namens 
 

de Heilige Nicolaasparochie Zoetermeer 
en de Protestantse Gemeente Zoetermeer 

 
GEEN Festival op 12/12 
Het geplande Festival of Lessons and Carols op 
zondagavond 12 december in de Oude Kerk gaat NIET 
door. Het blijkt niet mogelijk om deze muzikale 
avonddienst binnen de geldende coronamaatregelen te 
organiseren. 
 

Jaap van der Giessen 

 

Maatjes gezocht  
               
 
 
 
 
 
 
Wie zijn geldzaken op orde heeft, kan weer genieten van 
het leven. Dat gunnen wij iedereen.  
Word daarom SchuldHulpMaatje en help anderen om 
ook financiële vrijheid te ervaren.  
In januari start SchuldHuldMaatje met een nieuwe drie 
daagse basiscursus.  
Na afronding kan je aan de slag. Je maakt deel uit van 
ons maatjesteam en wordt ondersteund door 
de coördinator.  
Informatie hierover kan je inwinnen bij Arthur 
Schipper, Coördinator M 06 23 40 45 96 en aanmelden 
kan via de website van SchuldHulpMaatje Nederland.  
  

mailto:marga_boven@ziggo.nl
https://pwzz.nl/reserveren-529
https://petrus.protestantsekerk.nl/advent/
mailto:ma-grietje@hetnet.nl
mailto:anja@cookingforlife.nl
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Wel en wee  

 

Rondom De Pelgrimskerk 

 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar zr. 
S. Nomes-Brune 
Suze hoopt woensdag 15 december haar geboortedag 
te gedenken. Wij wensen haar een gezellige dag toe, 
God's Zegen en nog een goede tijd met allen die haar 
lief zijn. 

CvdT 
 

Meeleven 
Mevrouw Lies Kooij                                             is blij en 
dankbaar voor uw gebeden en uw blijken van steun en 
medeleven. Kaartjes zijn nog steeds van harte welkom! 
 

Verjaardagen 
13 december Mevr. A.V. Wijten-Dercksen 
 
15 december  Mevr. S.S. Nomes-Brune 
 
 

Rondom De Oase 

 

Bloemengroet 
Namens de Oase geloofsgemeenschap gaan de 
bloemen deze week met een hartelijke groet naar dhr. 
P. Kievit                          15 November mocht hij de 
leeftijd van 93 jaar bereiken. 
 

Meeleven 
Mevr. M. Hermus wordt verzorgd in de 

Prinsenhof, k.2.44, Gravin Juliana van Stolberglaan 1, 
2263 AA, Leidschendam. 
 

Verjaardagen 
Dhr. L.S. Rog wordt op zondag 12 december 80 jaar. 
 
Dhr. H. Dekker wordt op woensdag 15 december 85 
jaar. 
Mevr. C.M. Riekerk-Hardenberg wordt op woensdag 15 
december 83 jaar. 
Dhr. K. Baartse wordt op maandag 20 december 85 jaar. 
 
 

Allen van harte gefeliciteerd !! 
 

Rondom De Regenboog 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Hans 
Raaphorst 
 

Meeleven 
Voor Ria en Hans Raaphorst en hun gezin is het een 
spannende tijd nu hun vrouw, moeder en oma zo ziek is. 
Dit geldt ook voor Nelleke van der Ende 
Steeds opnieuw is voor Nelleke de gang naar het 
ziekenhuis. De hoop is dat een nieuwe chemokuur haar 
nog wat verlichting geeft. We leven mee met Nelleke, 
Wim en hun gezin. 

De bloemen die afgelopen week naar Willy Smits-van 
den Berg zouden gaan hebben we nog niet kunnen 
brengen, omdat zij inmiddels in het Lange Land 
ziekenhuis ligt. Zij is opgenomen met een scheurtje in 
haar aorta. Voorlopig heeft zij volkomen bedrust. We 
wensen haar van harte beterschap. 
 
We bidden alle zieken en hun familie Gods Geestkracht 
toe en het vertrouwen dat ook in donkere en onzekere 
tijden ons leven in Zijn hand ligt. 
 

Verjaardagen 
Dhr. J.A. Koole wordt op 15 december 81 jaar. 
 
Dhr. H. Pronk wordt op 15 december 84 jaar. 
 
Mevr. S.P. van der Knaap-Schotel wordt op 17 
december 82 jaar. 
 

Allen van harte gefeliciteerd !! 
 

Huwelijksjubileum 
15 december 2021 is het een feestelijke dag voor het 
gouden bruidspaar Gerard en Wil Bettenhaussen-Baak 
                                             We zijn vanuit het pastores- 
en pastorale team samen met hen dankbaar voor de 
zegeningen die zij hebben mogen ontvangen en we 
wensen hen van harte Gods zegen, voor henzelf, hun 
gezin, familie en vrienden. En dat zij nog lang tot zegen 
mogen zijn voor onze gemeente! 
 

ds. Sandra Hermanus-Schröder 

 
 
 

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 19 december a.s. 
kopij uiterlijk woensdag 15 december voor 18.00 
uur insturen. 
 

mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
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Orde van dienst zondag 12 december 
Kerk  De Regenboog 
Bijzonderheid  Derde Advent 
Voorganger  ds. Sandra Hermanus-Schröder 
Ouderling  Mieke Brak 
Diaconaal  
medewerker Thea Hamann 
Organist  Jeroen van Smeden 
Muziek Marije Verheijke & de Band 
Lector  Maries Verheijke 
Kindernevendienst  Charlotte Prent 
Zanggroep Ria van Buytene, Trudy  
Sneller, Tineke en Wout  
 van Goeverden 
Koster  Flip Verbrugge 
Opname/Live Stream Mirna Baak 
Beamer Willem van Lonkhuyzen 
1ste Collecte  Binnenlands diaconaat 
2de Collecte  Kerk 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst voorganger en ambtsdragers 
 
Welkom en mededelingen 
 
Filmpje Kerk in Actie 'Geef Licht!' 
 
Aanvangslied: 'Mijn volk, ik ga geheimen openleggen' 
 Psalm 78 vers 1 (NLB) (zanggroep) 
 
Stilte voor persoonlijke voorbereiding 
 
Groet en bemoediging  
(v:) Genade zij u en vrede van God onze Vader en  
 van onze Heer Jezus Christus 
(a:) Amen 
(v:) Onze hulp is de Naam van de Heer 
(a:) Die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed  
 
Vervolg aanvangslied 
 'Laat ons wat onze vaderen vertelden' 
 Psalm 78 vers 2 (NLB) (zanggroep) 
 
Kyrie: 'Als onze dagen donker zijn' 
 door Marije & Band  
 
Aansteken van de 3de Adventskaars 
 
Doe eventjes je ogen dicht  
en tel dan maar tot drie. 
Je zult het zien: het wordt al licht. 
Dat heet nou liturgie! 
 
Wees blij omdat de Redder komt, 
en zing het hoogste lied. 
Want als de Heer op aarde komt,  
zorgt Hij dat jij geniet. 
 
Zingen: 'Om Sions wil zwijg ik niet stil' 
 Lied 176 vers 1 en 6 (NLB) (zanggroep) 
 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 
Bezoek van 'Lucas' – het plakboek van Lucas 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Eerste schriftlezing: Sefanja 3: 14 - 20 
 
Zingen: 'Jubel, jubel, dochter Sion' 
 Lied 879 (NLB) (zanggroep) 
 
Tweede schriftlezing: Lucas 1: 39 - 56 
 
Lied: 'Maria, had je door' (Mary, did you know) 
 door Marije & Band 
 
Prediking: Voel jij dat ook? 
Net als het thema van de kindernevendienst 
 
Lied: 'Wijs mij de weg naar Bethlehem' 
 door Marije & Band 
 
De kinderen komen terug, en we zingen het 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  
 
Gebeden  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
 
Slotlied: 'Nada te turbe' 

 Lied 900 (NLB) (3x) (gemeente) 
 
Wegzending en zegen, gezongen AMEN   
 
Orgelspel 
 
 
 
 

 

 

Opgave voor de dienst 
 

Zondag 12 december is de live viering in De Regenboog 
u kunt zich d.m.v. de volgende link opgeven:  
https://pwzz.nl/reserveren-512 
 

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 kerkdienstgemist (De Oase) 
of de kerkomroep (De Pelgrimskerk) of (De Regenboog) 
 

https://pwzz.nl/reserveren-512
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1082-De-Oase-Zoetermeer
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10951
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829

