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Bij de diensten    
 

Beste mensen die zich verbonden voelen met de 
Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid. 
 

Op  velerlei  wijzen  vieren  we  dit  jaar  het  kerstfeest.   
In de vorige nieuwsbrieven hebben we het genoemd:  
Samen vieren in huiselijke kring. We hopen van harte 
dat u en jullie daarom - samen - zullen genieten van het 
Feest van de geboorte van Christus. Genieten! 
En ook bezinning. 
 

Want zo’n 2000 jaar geleden gingen Jozef en Maria op 
bevel van keizer Augustus op reis naar Bethlehem. Toen 
was er voor hen geen plaats in het nachtverblijf van de 
stad. (Lucas 2: 7) Nu is er voor vele vluchtelingen, 
asielzoekers en ontheemden geen goede plaats om te 
overnachten, laat staan thuis de geboorte van Christus 
te vieren. 
 

Hoezeer we ons in onze stad en in onze tijd ook 
ontheemd kunnen voelen, laten we vooral dankbaar zijn 
voor alle mogelijkheden die we als gemeente van 
Christus wel hebben: om er voor elkaar te zijn, dichtbij 
en veraf. 
 

We kunnen elkaar uitnodigen om samen de online 
vieringen te beleven, er worden en zijn vele kersttasjes 
uitgedeeld met feestelijke maaltijden, er zijn eigen 
kerstkaarten gemaakt en rondgebracht, en hoe mooi is 
het dat de huis-aan-huis collecte van de diaconie voor 
ontheemde kinderen in Griekenland zoveel heeft 
opgebracht. Laten we zo een licht zijn in onze 
samenleving en voor de wereld om ons heen, in Jezus’ 
Naam! 
 

Als pastores van Zoetermeer-Zuid wensen we u en jullie 
daarom gezegende Kerstdagen en een liefdevol 2022! 
 

Pastor Wil Bettenhausen 
ds. Sandra Hermanus-Schröder 
ds. Peter Wattèl 
ds. Marjan Zebregs 
 

Mededelingen Wijkkerkenraad 
 

Online diensten 
 

Ook dit jaar zullen we niet gezamenlijk Kerst kunnen 
vieren. Dat is denk ik voor iedereen een bittere pil. Maar 
wat kunnen we blij zijn met de mogelijkheden om toch 
via online diensten met elkaar verbonden te zijn op deze 
dagen.  
Zoals u vast gemerkt hebt, verlopen de uitzendingen 
vanuit de Pelgrimskerk en De Oase niet altijd vlekkeloos. 

 
Dit heeft te maken met de internetverbinding. Daarom is 
besloten om de komende online diensten, tot en met 16 
januari,  vanuit de Regenboog te doen. Laten we zo met 
elkaar verbonden blijven. 
Let op: tot en met 16 januari zijn er alleen online 
kerkdiensten. Het is niet mogelijk om kerkdiensten live 
bij te wonen. 
Met vriendelijke groet, 
 

Beppie van der Plas 
Voorzitter Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 
M 06 22 19 83 34, E voorzitter@pwzz.nl 
 

Kerkdienst online rond de Kerstdagen 
Kerkdienst online rond de Kerstdagen 
De opname van de dienst op Kerstavond 24 december 
en de live uitzending van de diensten op eerste en 
tweede Kerstdag zijn te zien op 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 diensten uit-
gezonden, op Kerstavond via Kerkdienstgemist en op 
beide kerstdagen via Kerkomroep. 
Het is niet nodig om in te loggen. 
 

   Jan Jonker 
 

Bij de 1ste collecte in alle kerstvieringen:   
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in 
Griekenland 

De Kerstcollecte is voor de opvang 
van gestrande vluchtelingenkinderen 
in Griekenland - ook het doel van ons 
Diaconale Jaarproject. Een gammele 
tent. Extreme kou of juist de 
ondraaglijke hitte. Onveiligheid. 
Gebrek aan schoon drinkwater, 

medicijnen, sanitaire voorzieningen. 
Maar misschien wel het ergst van 
alles: de uitzichtloosheid, het jaren-

lange onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin 
duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen 
opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom 
komen we in actie. Doe mee! 
Zie het collecteflimpje https://vimeo.com/475888128 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Zie verder de website www.kerkinactie.nl/kerst 
 
 

 

  

Nieuwsbrief  
   

Zondag 26 december 2021 en Kerst 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 
 

 

mailto:voorzitter@pwzz.nl
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1082-De-Oase-Zoetermeer
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-vluchtelingen/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-vluchtelingen/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-vluchtelingen/
https://vimeo.com/475888128
http://www.kerkinactie.nl/kerst
https://www.pwzz.nl/
mailto:scbhermanus@gmail.com
mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
mailto:ds@peterwattel.nl
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
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De tweede collecte is op 1ste en 2de kerstdag voor 
de Kerk, onze wijkgemeente, eveneens van harte 
aanbevolen. Op vrijdagavond, kerstnachtdienst is er 
geen 2de collecte. 

 

Kerst-kleuterviering 
Wij, Marieke, Matthé, Geja en Marga, hadden jullie, de 
kinderen uit groep 1, 2 en 3 uitgenodigd om mee te gaan 
naar Bethlehem, samen met jullie ouders, opa’s en 
oma’s, en vriendjes.  Dat zou zijn op 24 december om 4 
uur in De Regenboog. Helaas, het kan niet doorgaan. 
We hopen jullie weer te kunnen ontmoeten op 16 april 
om Pasen te vieren. 
 
We wensen jullie zalige en gezegende kerstdagen en 
hopelijk tot ziens! 
 

Tienertent en Sirkelslag 
Totdat de corona maatregelen roet in het eten gooiden 
werd de Tienertent elke vrijdagavond bezocht door een 
groep van 12 kinderen/tieners uit de wijk Meerzicht.  De 
leeftijd varieert van 8 t/m 15 jaar en staat onder leiding 
van Willem (19 jaar) en Gerda Vooijs. Op vrijdag 19 
november hebben we meegedaan met Sirkelslag Kids, 
een online spel van de PKN. De avond bestond uit 5 
spelletjes, zo moest er o.a. een stopmotion en een 
serenade gemaakt worden. Via een film kregen we 
instructies en informatie over het scheppingsverhaal. 
Het was een hele gezellige avond. Van de week werd 
de uitslag bekend gemaakt: Wij zijn 13e geworden van 
heel Nederland. Zodra het weer kan, gaat de tienertent 
weer open! 
 

Gerda Vooijs 
 

Kliederkerk 
In de Oase bestaat de Kliederkerk al 5 jaar. Op de 
basisschool De Entree krijg ik veel vragen: "U bent toch 
juf van de Oase","Wanneer gaat de kerk weer open?", 
"Waar gaat het volgende Kliederkerk over", "Juf, mijn 
moeder vraagt of ze ook mee mag naar de kerk" 
Natuurlijk is het voorlopig door de corona maatregelen 
niet mogelijk om Kliederkerk te houden. Toch zou het 
mooi zijn om de Kliederkerk te continueren als het weer 
mag. Hier zijn mensen voor nodig. We zoeken mensen 
die:  

− koffie/thee/limonade kunnen verzorgen 

− boodschappen kunnen doen  

− spullen klaar kunnen zetten  

− knutselwerkjes kunnen bedenken 

− mee kunnen knutselen 

− voor 'opa of oma' kunnen spelen (dus gewoon 

aanwezig zijn en meekletsen) 

− gezelschapsspelletjes kunnen spelen met de kinderen 

− meehelpen met de viering 

− voor een gezamenlijke maaltijd kunnen zorgen. 
Als u één van deze dingen kan, bent u degene die we 
zoeken. Een volgende datum is nog niet gepland maar 
meldt u zich vast aan! Het zou toch jammer zijn als dit 
mooie missionaire werk uit Meerzicht verdwijnt? 
 

Gerda Vooijs, Jeugdouderling 
(E gerda.vooijs@gmail.com, M 06 21 83 82 57) 

en Deborah de Korte 
 
 
 

Rondom De Pelgrimskerk 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-
gemeente naar ds. Peter Wattél  als hartelijke groet en 
ook hartelijk dank voor zijn snelle overname van de 
taken binnen de PWZZ toen ds. Marjan Zebregs uitviel. 
Wij wensen ds. Wattèl  Gezegende kerstdagen en een 
gezond 2022. 
 

Bemoediging 
Graag bemoedigen we allen die deze Kerstdagen elders 
- ergens anders dan thuis - beleven, i.v.m. een opname 
of een behandeling. In het bijzonder noemen we Douwe 
Klaucke. Hij is vlak voor het weekend met spoed voor 
onderzoek opgenomen in het Haga. Er is gelukkig 
goede medische zorg en aandacht voor hem. Kaartjes 
waardeert hij zeer                             Moge Gods Vrede 
& Zegen u en jullie - met familie en dierbaren - omringen 
en moge het Kind in de kribbe u en jullie troosten en 
kracht schenken! 
 

ds. Sandra Hermanus-Schröder 
 

Verjaardagen  
Komende week zij er geen jarigen 70+ 
 

Rondom De Oase 

 

Bloemengroet  
De bloemen namens de Oase geloofsgemeenschap 
gaan met een hartelijke groet naar dhr. en mevr. den 
Duijn            10 December vierden zij hun 55-jarig 
huwelijksfeest. 
 

Meeleven 
Mevr. M. Hermus wordt voor revalidatie verzorgd in de 
Prinsenhof, kr.2.44, Gravin Juliana van Stolberglaan 1, 
2263 AA, Leidschendam. 
 

ds. Peter Wattèl 

 

Verjaardagen 
Op  zondag  26  december  is mevrouw   E.  Slot  jarig. 
Zij wordt 84 jaar. 
Ook op zondag 26 december is mevrouw Dirkzwager-
van Roessel jarig. Zij wordt 80 jaar. 
 
 
Beiden van harte gefeliciteerd! 
 

Rondom De Regenboog 

 

Meeleven 
Mw. Willy Smits-v.d. Berg 
ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze wacht op een 
tijdelijk plekje in een verzorgingshuis. 
Haar herstel wil nog niet zo lukken. Als u een kaartje wilt 
sturen doe dat dan  naar haar huisadres, dan komt het 
wel bij haar. We bidden om Gods Geestkracht voor haar 
nu ze in deze dagen helaas niet thuis kan zijn of bij haar 
kinderen. 
 
 

mailto:gerda.vooijs@gmail.com


 

3 

Verjaardagen  
Op zondag 26 december is de heer M. de Bruin jarig. 
Hij wordt 82 jaar. 
 

 Van harte gefeliciteerd! 
 

Inloophuis 
Ook voor het inloophuis geldt dat we in ieder geval 
gesloten zijn tot  14 januari. Dus helaas geen oudejaars-
inloopmiddag  op 31 december. 
 

Bedankt 
Hartelijk bedankt voor de overweldigende stroom van 
felicitatiekaarten en andere vormen van aandacht voor 
ons 50 jarig huwelijk. 
 
Gerard en Wil Bettenhaussen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de volgene pagina’s volgen de orde van de 
verschillende diensten 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Nieuwsbrief redactie wenst 

u gezegende Kerstdagen 

Els Alebregtse, Douwe Klaucke, 

Jan Koster,Taco Slagter,  

Eefke v.d. Broek, Marius Cusell, 

Wietske v.d. Wiel, Annie Piening 

en Willem van Lonkhuyzen 

 

 

 

 

  

 

Live of later de dienst meebeleven: 
 

via ons YouTube kanaal of kerkdienstgemist  
(De Oase) of de kerkomroep (De Pelgrimskerk) 
of (De Regenboog) 
 

 

 

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 2 januari 2022 kopij 
uiterlijk woensdag 29 december voor 18.00 uur 
 

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
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
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Bij de dienst op Kerstnacht vrijdag 24 december 2021 

Deze kerstnacht is een wonderlijke nacht, anders dan alle andere nachten. Aan Samen vieren in huiselijke kring 
geven verschillende gemeenteleden een bijzonder tintje: we bieden u en jullie een cadeau aan, een extra 
feestelijke online viering. Om samen van te genieten, thuis mee te zingen, de geboorte van Christus te vieren en 
God te eren voor het Licht dat gekomen is in onze wereld. Met hier en daar een gedachte om over door te denken 
of over door te praten. En vooral veel muziek! Moge God u en jullie allen zegenen met Zijn Vrede op aarde en 
hemelse Gloria, juist nu we het zo ontzettend hard nodig hebben! Houd vol, houd moed, heb lief! 
In Jezus’ Naam! 
 
Namens allen die mee hebben gewerkt aan deze Kerstnacht 2021, 
 

ds. Sandra Hermanus-Schröder 

Orde van dienst op Kerstnacht vrijdag 24 december 2021 

Vanuit de 3 kerken van onze wijkgemeente - aanvang 22:00 uur 

Medewerkers, in volgorde van opnamen 
 

Orgel Frank van de Beld 
 

Voorganger ds. Sandra Hermanus-Schröder  
 

Zang Zanggroepen van 
 gemeenteleden 
 uit de 3 kerken 
 

Toetsen Jeroen van Smeden 
 

Band QuestionMark 
 

Lector Wietske van der Wiel 
 

Fluitensemble Oase Quartet  
 

Verhalenverteller, Petra Vossegat 
 met Rainbow 
 

Trompet Klaas Jan de Jong 
 

Toetsen Dries Piening 
 

Euphonium Jeanette Vriend 
 

Met dank aan 
 

Kerststukken Marjoke Lankhorst, 
 Gerard Baak, 
 fleuristen van De Oase 
 en buren uit Benthuizen 
Kunstschilder/ Xandra Lapperre 

Kunstwerk over kerst 

 
1ste Collecte Gestrande vluchtelingenkinderen 
 in Griekenland 
2de Collecte Kerk 

 
 

Orgelspel Eigen compositie Gloria 
 

Welkom en groet 
 

Zanggroep  
Lied 477 'Komt allen tezamen'  
Lied 478 'Komt, verwondert u hier, mensen'  
Lied 476 'Nu zijt wellekome'  
 

Gedicht KiA  
 

Zanggroep 
Lied 483  'Stille nacht, heilige nacht' 
 

QuestionMark 'What child is this' 
 

Schriftlezing Lucas 2 vers 1 t/m 20 
 

Oase Quartet 
 - Christlied der Hirten mit Echo 
 - O Jesulein süss 
 - Ich steh an deiner Krippen hier 
 - Il est né 
 - Once in royal David’s city 
 

Kerstverhaal over het licht met Rainbow 
 

QuestionMark 'Mary, did you know' 
 

Overdenking over Lucas 2 vers 7 
 

Zanggroep   
Lied 481 'Hoor, de engelen zingen de eer' 
 'Ere zij God'  
 

Gebeden met aandacht voor KiA, Geef licht! 
 

Collecte met muziek: 'Joy to the world' 
 

Zegen 
 

QuestionMark 'Go, tell it on the mountain' 
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Bij de dienst op 1ste Kerstdag 25 december 2021 

We zullen deze kerstviering opnieuw  thuis  mee moeten vieren. Gelukkig hebben we de apparatuur om de viering 
direct uit te zenden. Alleen de zanggroep, musici en enkele andere medewerkers zullen in de Kerk aanwezig zijn.  
Voor de kinderen hadden we een mooi programma maar dat is nu aangepast. Want ook de kinder-nevendienst 
gaat via een eigen livestream. Dus op deze manier  toch een beetje gezamenlijk kerstfeest.  

Het thema van de dienst is: Is er plaats voor het licht? 

Wil Bettenhaussen-Baak  

 

Orde van dienst zaterdag 25 december
 

Kerk  De Regenboog 
Bijzonderheid  1ste Kerstdag 
Voorganger Pastor Wil Bettenhaussen-Baak 
Ouderling  Henry van der Wiel 
Diaken Tineke Blankespoor 
Organist  Hans Jansen 
Muziek (dwarsfluit) Bianca van Smeden 
Lector  Marije Verheijke 
Kinder- Trudy Sneller via het 
nevendienst YouTube-kanaal 
Koster Gerard Bettenhaussen 
Opname/Live Stream Jan de Geus 
Beamer Willem van Lonkhuyzen 
Zanggroep Tineke en Wout van Goeverden, 
 Joop en Willy de Groot, 
 Marion Veenis, Wim Freeke 
 

1ste Collecte - Gestrande vluchtelingen- 
   kinderen in Griekenland 
2de Collecte - Kerk 
 

Orgelspel van kerstliederen: 
'Midden in de winternacht'; Lied 486 (NLB) 
'Komt allen tezamen'; Lied 477 (NLB) 
 

Welkom 
 

Zingen: 'Licht, bron van louter leven' 
 (uit: "Adem van Boven" Lied 8 door A.F Troost), 
 melodie: Lied 473  
 

1 Licht, bron van louter leven, 
 ster, stralend in de nacht, 
 hoog aangeschreven teken 
 oplichtend, onverwacht, 
 in vrije val omlaag - 
 de hemel kust de aarde, 
 morgen omhelst vandaag. 
 

2 Uw liefde zal ons leiden, 
 geen wind die uw vlam dooft; 
 dat licht zal zich verspreiden, 
 dansen op ieders hoofd. 
 Valt eenmaal onze ster, 
 hoe zal de hemel stralen 
 niemand valt U te ver. 
 

3 Kind, minste van de mensen, 
 klein vonkje vallend vuur 
 wat zouden wij nog wensen,- 
 dit ene: in dit uur 
 te zien uw lachend licht; 
 de hemel streelt de aarde, 
 Gods goedheid krijgt gezicht. 
 

 

Groet en bemoediging 
(v.) De Eeuwige is met u allen! 
(a.) ZIJN VREDE MET U! 
(v.) Gezegend Gij, die de morgen ontbood 
 en het Licht hebt geroepen. 
(a.) DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT! 
(v.) Die de weg van Uw Zoon 
 hebt bekroond met Uw Liefde 
(a.) DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT! 
(v.) Gezegend zijt Gij, Eeuwige God, 
 die de morgen ontbood en het Licht hebt geroepen. 
(a.) ZEGEN OOK ONS MET UW LICHT! 
(v.) Bij Uw Licht  zien wij elkaar: 
 mensen van Uw welbehagen. 
 Houd Uw Gezicht daarom voor ons niet verborgen. 
(a.) ZEGEN OOK ONS MET UW LICHT! 
(v.) Zo bidden wij samen: 
(a.) DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT! 
 EN MET CHRISTUS OPNIEUW GEBOREN  
 MOGEN WORDEN. 
 Amen 
 

Aansteken kerstkaars + gedichtje  
 

Kyrie 
 

Glorialied: 'Eer zij God onze dagen' 
 Lied 487 vers 1 en 2 (NLB) 
 

Gebed 
 

Bezoek van 'Lucas' - het plakboek van Lucas 
 

Projectlied: 'Wij bidden om verhalen’ 
 

Lezen: Jesaja 52 vers 7 - 10 
 

Zingen: 'Kind ons geboren' 
 Lied 491 (NLB) 
 

Lezen: Lucas 2 vers 1 - 14 
 

Zingen: 'Hoor, de engelen zingen de eer' 
 Lied 481 vers 1 (NLB) 
 

Lezen: Lucas 2 vers 15 - 20 
 

Zingen: 'Hij, die heerst op ’s hemels troon' 
 Lied 481 vers 2 (NLB) 
 

Overdenking 
Tijdens de overdenking wordt gebruik gemaakt van het lied: 
'How beautiful are the feet of men’ 
 

Meditatief orgelspel 
 

Zingen: 'Er is uit ’s werelds duistere wolken' 
 Lied 482 vers 1 en 3 (NLB) 
 

Inzameling van de gaven 
 

Gebeden 
 

Slotlied: Opname van 'Ere zij God', 
 uit Nederland zingt 
 

Zegen 
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Bij de dienst op 2de Kerstdag 26 december 2021 

 Van feestvieren krijgen we nooit genoeg. Feestvieren versterkt onze hoop en vooral onze verbondenheid. Zo 
 kunnen we nog een week Kerstfeest vieren. De dienst op zondag 26 december blijft in de kerstsfeer, al lezen we 
 ook over Stefanus. Dat is niet zo’n vrolijk verhaal, maar 26 december is de gedenkdag van de eerste diaken en 
 het is ook goed om de werkelijkheid een klein beetje onder ogen te zien.  
 
 We lezen ook, dat Jozef en Maria, geheel volgens de wet, naar de tempel gaan om zich rein te laten verklaren 
 en om Jezus aan God te wijden, zoals elke oudste jongen aan God gewijd moest worden. 
 
 En verder is het nog een mooie mogelijkheid om prachtige kerstliederen te zingen. Jullie thuis en, namens ons, 
 de zanggroep in de kerkzaal! 
 
 Ook al viert u dit feest thuis met ons mee, in onze verbondenheid zijn wij licht voor de wereld! 
 

ds. Peter Wattèl 

 
Orde van dienst zondag 26 december 

 
Kerk  De Regenboog 
Bijzonderheid  2de Kerstdag 
Voorganger ds. Peter Wattèl 
Ouderling  Marianne Brouwers 
Diaken Marijke Vis 
Organist  Joop Dekkers 
Lector  Yvette Maas 
Koster Jaap Bos 
Opname/Live Stream Jan Jonker 
Beamer Jan de Geus 
Zanggroep Henk Fokke, Jan Koole, 
 Janny de Zeeuw, Trudy Sneller, 
 Joop en Willy de Groot 
 
1ste Collecte - Gestrande vluchtelingen- 
   kinderen in Griekenland 
2de Collecte - Kerk 
 
 
VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Binnenkomst van voorganger en ambtsdragers 
 

Welkom 
 

Aanvangslied: 'God lof! Nu is gekomen' 
 Lied 438 vers 1 en 3 (NLB) 
 

Stilte 
 

Drempelgebed 
 

Bemoediging en groet 
 

Kyriëgebed 
 

Glorialied: 'Hoor, de engelen zingen de eer' 
 Lied 481 vers 1 en 3 (NLB)  

 
 
 
 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed om de Heilige Geest 
 

1ste Schriftlezing:  Lucas 2 vers 22 t/m 24 
 

Zingen: 'Een ster ging op uit Israël' 
 Lied 496 vers 1 en 3 (NLB) 
 

2de Schriftlezing:  Handelingen 6 vers 1 t/m 7 
 

"We slaan een stuk over, dat als volgt kan worden 
samengevat: Als Stefanus in conflict komt met een 
aantal Joden, wordt hij voor het Sanhedrin gedaagd. 
In zijn redevoering verwijt hij ze ook, dat ze de 
Rechtvaardige hebben vermoord. We lezen verder:"  
 

2de Schriftlezing (vervolg): 
Handelingen 7 vers 54 t/m 8 vers 1 
 

Zingen: 'De wereld is van Hem vervuld' 
 Lied 825 vers 1 en 9 (NLB) 
 

Verkondiging 
 

Kort meditatief orgel/pianospel 
 

Zingen: 'Loof God, gij christenen, maak Hem groot' 
 Lied 474 vers 1, 4 en 6 (NLB) 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Inzameling van de gaven 
 

Gebeden 
 

Slotlied: 'Er is uit ’s werelds duistere wolken' 
 Lied 482 vers 1 en 3 (NLB) 
 

Zegen, afgesloten met het gezongen 'Amen' 
 

 

Live of later de dienst meebeleven: 
 

via ons YouTube kanaal of kerkdienstgemist 
(De Oase) of de kerkomroep (De Pelgrimskerk) 
of (De Regenboog) 
 

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
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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

