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Nieuwsbrief  
   

Zondag 19 december 2021 – Vierde 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 
Vandaag, de laatste zondag voor Kerst, de vierde 
adventzondag heet Rorate Coeli “Dauwt hemelen”. We 
“zingen” dat in Lied 437. 
De zondag is weer een paarse zondag. Het kerstlicht 
gloort wel, maar we staan nog even met beide voeten in 
deze aardse klei. We hebben echt wel een 
verlosser/bevrijder nodig, die van buiten komt.  
Lucas is er ook weer om met de kinderen verder te 
bladeren. In het boek van Lucas zijn we bijna bij de 
geboorte van Jezus. Maar eerst wordt Johannes 
geboren en kan Zacharias weer spreken. Wat is het, dat 
hij nu ineens weer kan spreken? En dan gaat hij nog 
zingen ook. En wat hij gaat zingen, zou je uit zijn mond 
niet verwachten. Onze zekerheden worden weer eens 
stevig door elkaar geschud. En als de Bevrijder in onze 
wereld geboren wordt, waar zijn wij dan?  
Zitten we op de tribune of staan we in het veld? 
 

Toelichting tweede collecte 
"Jongeren doorleven het verhaal van Kerst" 
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld 
over zo'n zeshonderd plaatselijke groepen, mee aan de 
KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. 
De KerstChallenge is een uitdaging om het kerstverhaal 
op een nieuwe manier te ervaren. Jongeren doen 
opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel 
mogelijk punten. Zij kruipen in de huid van bijvoorbeeld 
de wijzen uit het Oosten of de herders. Zo ervaren ze 
het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken 
ze waarom God zich verbonden heeft met kwetsbare 
mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede 
mogelijk maakt.  
Geef aan de collecte voor Jong Protestant en steun het 
jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Hartelijk dank! 
 

Uit de wijkkerkenraad (WKR) 
De WKR vergaderde op woensdag 8 december jl. in de 
Oase.  
De leden werden bijgepraat over de bemoedigende 
voortgang van het beroepingswerk. 
De WKR stemde van harte in met de voordracht van 
Jaap van den Berg als ouderling, met als taak voorzitter 
van de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse 
Gemeente Zoetermeer. 
De WKR stemde in met enkele voorstellen voor nieuwe 
ambtsdragers. 
Ook werd ingestemd met een nieuwe flyer voor 
Zoetermeer-Zuid. 

 
In de Givt-app wordt de naam Wijkgemeente POR 
aangepast in Prot. Wijkgem. Zoetermeer-Zuid. 
 
Gesproken is over de erediensten in de komende 
periode van Kerst en Oud/Nieuw en over de geldende 
coronamaatregelen.  
Op zondag 2 januari 2022 zal er na de eredienst een 
nieuwjaars-bijeenkomst zijn in de Regenboog.  
 
Besloten is voortaan de agenda van de WKR zoveel 
mogelijk te baseren op inbreng vanuit de werkgroepen.  
 
Tenslotte zijn de leden van de WKR geïnformeerd over 
de stand van zaken over de verhuur/verkoop van 
kerkelijke gebouwen. Daarbij is nogmaals het belang 
benadrukt van het behoud van steunpunten voor onze 
wijkgemeente in het Dorp en in Meerzicht. 
 

Frits von Meijenfeldt, scriba 
 

Kerkdienst online deze zondag 
Van de dienst in de Pelgrimskerk op zondag 19 
december 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 
 

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 20 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. 

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/10951
mailto:reserveringen@pwzz.nl
mailto:reserveringen@pwzz.nl
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In plaats van mailen mag u ook bellen naar: 
Willem van Lonkhuyzen, M 06 20 97 81 86. 
Graag tussen 19.00 en 21.00 uur. 
Samen maken we er een mooie kerst van. 
 

Vooraankondiging Nieuwjaarsbijeenkomst 
Een nieuw jaar met nieuwe kansen. Op 2 januari zal 
voor het eerst een gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst 
gehouden worden in De Regenboog met elementen uit 
de drie gemeenschappen. We beginnen om 10.00 uur 
met een korte kerkdienst.  
Daarna is een gezellig samenzijn met een terug- en 
vooruitblik van de voorzitter.  
Volgende week meer informatie hierover. 
 

Groet uit het projectteam 3=1 
 

Sandra Hermanus Schroder 
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! 

 
Rondom De Pelgrimskerk 

 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente als een hartelijke groet en ter bemoediging 
naar de heer en mevrouw van Wingerden 
 
Wij wensen het echtpaar van Wingerden veel sterkte en 
God’s Zegen toe. 

CvdT 

 

Rondom De Oase 

 

Bloemengroet 
Namens de Oase geloofsgemeenschap gaan de 
bloemen met een hartelijke groet naar mevr. M. Feij 
 

Verjaardagen 
Dhr. K. Baartse, wordt op maandag 20 december 85 jaar 
 
Dhr. H.P.A. Bouter, wordt op dinsdag 21 december 80 
jaar 
Beiden van harte gefeliciteerd! 

 
Rondom De Regenboog 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Nita 
van Vliet  
We wensen haar een goed herstel  toe van haar 
heupoperatie.  
 

Inloophuis 
Op 24 december is er geen inloophuis. 
 
 

Soos 60+ 
Op maandag 20 december aanstaande komen de 
soosleden van Kerkelijk Centrum 'De Regenboog' weer 
bij elkaar om 14.00 uur.  
Wij gaan met elkaar het kerstfeest vieren.  
Na het kopje thee of koffie gaan wij naar de kerkzaal, 
waar Marga Schipper voor zal gaan en Frank van de 
Beld op het orgel zal spelen. 
Het onderwerp van deze kerstviering is: 'Bloeien in de 
nacht’.   
Na deze viering is er tijd voor een hapje en een drankje. 
Wij vragen u voor dit deel een dierbare kerstherinnering 
mee te nemen, zodat wij al die dierbare kerst-
herinneringen met elkaar kunnen delen. Met elkaar 
hopen wij op een sfeervolle middag. 
 

Marianne Brouwers, T (079) 888 84 99 
 
 
 

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 26 december a.s. 
kopij uiterlijk woensdag 22 december voor 18.00 
uur insturen. 
 

mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
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Orde van dienst zondag 19 december 
 
Kerk  Pelgrimskerk 
Bijzonderheid  Vierde Advent 
Voorganger ds. Peter Wattèl 
Ouderling  Astrid Maas 
Diaken Tineke Blankespoor 
Organist  Frank van de Beld 
Lector  Corrie Koppejan 
Kindernevendienst  Jan de Jonge 
Zanggroep Arie van der Berg, Eefke van  
 den Broek, Geke Visser,  
 Willem van Lonkhuyzen 
Koster  Gerrit Roos 
Opname/Live Stream Jan Jonker 
1ste Collecte  Diaconie 
2de Collecte  Jong Protestant. Jongeren 
  doorleven het verhaal van kerst.  
 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst voorganger en ambtsdragers 
 
Welkom en mededelingen 
 
U mag gaan staan 
 
Aanvangslied: 
'Richt op uw macht, o Here der heerscharen' 
Lied 451 vers 1, 2 en 3 (NLB) (zanggroep) 
 
Stilte 
 
Drempelgebed 
 
Bemoediging en groet 
 
U mag gaan zitten 
 
Kyriëlied: 'Om de mensen en de dieren' 
 Lied 299j vers 1 en 2 (NLB) (zanggroep) 
 
Aansteken van de 4de Adventskaars 
 
Een vuur is warm, een vuur geeft licht  
en kijk: het wordt steeds meer. 
Zo krijgt de vrede een gezicht, 
wij wachten op de Heer. 
 
Vier kaarsen schijnen in de nacht, 
het wonder is dichtbij. 
Het kind dat zo lang werd verwacht 
maakt alle mensen blij. 
 
Zingen: 'Wij wachten op de koning' 
 Lied 461 vers 1 t/m 4 (NLB) (zanggroep) 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Bezoek van 'Lucas' – het plakboek van Lucas 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

1ste Schriftlezing: Lucas 1: 57 - 67 
 
Zingen: 'God zij geloofd uit alle macht' 
 Lied 158a vers 1, 2 en 3 (NLB) (zanggroep) 
 
2de Schriftlezing: Lucas 1: 80 
 
Zingen: 'Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer' 
 Lied 437 vers 1, 4 en 6 (NLB) (zanggroep) 
 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
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) 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Inzameling van de gaven  
 
Gebeden  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, 
(door allen uitgesproken) Onze Vader  
 
U mag gaan staan 
 
Slotlied: 'Verwacht de komst des Heren' 

 Lied 439 vers 1, 3 en 4 (NLB) (gemeente) 
 
Zegen, afgesloten door het gezongen AMEN   
 
Orgelspel 
 
 
 
 

 

 

Opgave voor de dienst 
 

Zondag 19 december is de live viering in De Regenboog 
u kunt zich d.m.v. de volgende link opgeven:  
https://pwzz.nl/reserveren-515 
 

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-515
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

