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Nieuwsbrief  
   

Zondag 2 januari 2022 WWW.PWZZ.NL 

Pastores: 
Ds. Sandra Hermanus-Schröder 
T (079) 888 02 34 
M 06 21 52 58 68 
E scbhermanus@gmail.com 
Beschikbaar: di. + do. 

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 
ds@peterwattel.nl 
Beschikbaar: di. + do. 

Ds. Marjan Zebregs  
 
M 06 28 10 33 71 

E m.zebregs@protestantsekerk.nl 
Beschikbaar: di. 

 

Collectes kunt u overmaken op: NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ-Zuid ovv het collectedoel of via de Givt-app 
 

Hartelijk welkom bij de fysieke en/of online viering van onze wijkgemeente 
 

 

  
 

Goed nieuws vanuit de wijkkerkenraad  
We staan aan het begin van een nieuw jaar. Een nieuw 
jaar vol veranderingen. Niemand weet wat dit jaar ons 
zal brengen. Zal met de booster corona eindelijk onder 
controle komen en zullen we dit jaar eindelijk weer 
samen kunnen komen in de kerk? Niemand die het kan 
zeggen.  
Maar we beginnen dit nieuwe jaar in elk geval vol goede 
berichten. 
Marjan Zebregs is weer helemaal hersteld en hervat 
haar werkzaamheden voor onze gemeente. Peter 
Wattèl blijft ook nog, en zal zich na het afscheid van 
Sandra aan het einde van deze maand vooral richten op 
de gemeenteleden rondom de Pelgrimskerk. 
En er is nog meer goed nieuws. De beroepings-
commissie heeft twee kandidaten voorgedragen in de 
vacatures van onze gemeente. Volgende week 
zaterdag is er een ingelaste wijkkerkenraads-
vergadering en daarna zal ook de algemene kerkenraad 
van de PGZ vergaderen. We kijken momenteel nog hoe 
we de gemeente kunnen informeren.  
Maar voor nu beginnen we het jaar vol goede moed.  
Ik wens u allen een gezegend 2022. 

Beppie van der Plas 
Voorzitter Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 

 

Oudejaarsavond 
Op 31 december is er een oecumenische viering die u 

via de livestream kunt volgen. De 
voorgangers zijn de pastores: Matthé 
Vermeulen en Wil Bettenhaussen-Baak. 
De zanggroep bestaat ook uit zangers van 
beide geloofsgemeenschappen. 
Het thema van deze avond is: “Sta in het 
licht” 

 

Live of achteraf volgen van de dienst op 
Oudejaarsavond en zondag 2 januari 
De diensten van Oudejaarsavond en zondag 2 januari 
kunt u mee vieren via de livestream of op een later 
moment via ons  YouTube kanaal (beeld en geluid) of 
via  Kerkomroep  (geluid). De orden van dienst vindt u 
op pagina 3 en 4. 
 

Toelichting eerste collecte Oudejaarsavond 
voor Solidaridad: Goed Goudcampagne in 
Ghana voor vrouwen  
Er is veel armoede in Ghanese dorpsgemeenschappen 
die leven van de kleinschalige goudmijnbouw. Met 
name vrouwen hebben het zwaar. Zij worden ongelijk 
behandeld   waardoor   ze   te   weinig   verdienen,  voor 

 

seksueel geweld moeten vrezen en niet kunnen 
investeren in hun ondernemingen voor een leefbaar 
inkomen.  
Om de armoede het hoofd te bieden, krijgen zij met hulp 
van Solidaridad de kans om een eigen bedrijf op te 
bouwen en op te komen voor hun rechten. Er zijn spaar- 
en kredietgroepen opgezet.  
De deelnemers betalen de leningen snel terug. Dat 
betekent dat de financiële investering lang zal 
doorwerken en dat veel vrouwen gebruik kunnen maken 
van hetzelfde fonds. Dit, samen met de trainingen over 
gendergelijkheid, vergroot hun betrokkenheid bij te 
maken beslissingen in de thuissituatie, en heeft hun 
positie in de gemeenschap verbeterd.  

Samen solidair in de strijd tegen 
armoede is winst voor ons allemaal! Wij 
bevelen deze collecte van harte bij u 
aan. Zie voor meer informatie: 
www.solidaridad.nl/doe-mee/kerken/  

Er is één collecte – geen tweede 
(Diaconie/ Werkgroep ZWO) 

 
Collectedoelen 2 januari 
1e Collecte- Plaatselijke diaconie 
2e Collecte-Wijkwerk 
 

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 
 

Kliederkerk 
Vorige week heeft u kunnen lezen, dat het voorlopig 
door de corona maatregelen niet mogelijk is om in de 
Oase Kliederkerk te houden. Om de Kliederkerk te 
continueren als het wel weer mag, zijn er dringend 
mensen nodig Daarom deze oproep in de herhaling: We 
zoeken mensen die:  
-koffie/thee/limonade kunnen verzorgen 
-boodschappen kunnen doen  
-spullen klaar kunnen zetten  
-knutselwerkjes kunnen bedenken 
-mee kunnen knutselen 

https://www.pwzz.nl/
mailto:scbhermanus@gmail.com
mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
mailto:ds@peterwattel.nl
mailto:m.zebregs@protestantsekerk.nl
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
http://www.solidaridad.nl/doe-mee/kerken/
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-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 dat als dit mooie missionaire 
werk uit Meerzicht verdwijnt? 
Gerda Vooijs (E gerda.vooijs@gmail.com, M 06 21 83 
82 57) en Deborah de Korte 
 

Wij van Zuid 

Vanaf 1 januari vindt u hier het wel en wee van de 
Pelgrimskerk, de Oase en de Regenboog tesamen. 
 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen vanuit de Pelgrimskerk als 
een hartelijke groet en felicitatie naar ons gemeentelid 
Jan de Wilde 
Jan viert maandag 3 januari zijn verjaardag. 
Wij wensen Jan nog vele goede jaren toe met allen die 
hem lief zijn. Een gezellige dag, alle goeds en Gods 
Zegen toegewenst.                    Cvdt 
 

De bloemen gaan vanuit de Regenboog deze week naar 
Jan de Geus. Hartelijk bedankt voor al het extra werk 
dat gebeurd is rond de kerstdagen. 
Veel opnames zijn gemaakt van verschillende 
muziekgroepen en andere medewerkers aan deze 
diensten. Vervolgens is het een hele kunst om dit  
samen te voegen tot één geheel. 
 

Verjaardagen 
Dhr J. de Wilde is op 3 januari jarig. 
 
Mevr. G van Mullem-Zwemstra is op 4 januari jarig. 
 
Dhr. J.C. Rademaker is op 4 januari jarig. 
 
 

Mevr. P.A. van der Pluijm-van Staveren  wordt op 
maandag 3 januari 85 jaar. 
Dhr. J. van der Zwan  wordt op dinsdag 4 januari 84 jaar. 
 
Mevr. A.M. Stam-Gortzak  wordt op donderdag 6 januari 
82 jaar. 
Mevr. L.G. Moesker-Raats wordt op vrijdag 7 januari 82 
jaar. 
Dhr. J. Koster wordt op zaterdag 8 januari 82 jaar. 
 
 

Mevr. J.M. van Manen-de Ruijter wordt op 2 januari 86 
jaar. 
Mevr. P.A. den Hoed-Gouw wordt op 3 januari 80 jaar. 
 
Mevr. D. Boxhoorn-Pieterse wordt op 3 januari 88 jaar. 
 
Dhr. P.C. den Boef wordt op 8 januari 87 jaar. 
 
Allen van harte gefeliciteerd! 

 

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

Opbrengst kaartenverkoop 2021 
Wij zijn blij u te kunnen melden dat wij deze keer al onze 
kerstkaarten en ook vele anderen kaarten hebben 
verkocht. Hartelijk dank daarvoor. De opbrengst is naar 
de volgende goede doelen gegaan: Huis van de Vrede 
(Roemenië) € 100,00, PsySCI € 100,00, Vluchtelingen 
kinderen in Griekenland € 110,00, Kinderdorp “de Glind” 
€ 50,00, Vakantietas € 30,00, Liliane Fonds € 50,00.   
Wij wensen u allen een Gezegend 2022 toe en hopen 
ook komend jaar onze kaarten weer aan u te kunnen 
verkopen. Namens de kaartenmaakclub,  

Stieneke de Bruin en Marijke Vis 
 

Inloophuis Regenboog 
Helaas is er tot nader bericht geen inloophuis. 
 

Oecumenische Seniorensoos Oase  
Maandag 20 december 2021 zouden wij de Kerst lunch 
hebben. Helaas kon dat niet doorgaan. Wij hebben onze 
gasten verrast met een lunch aan huis met een aantal 
attenties. Wanneer wij weer bij elkaar kunnen komen is 
nog niet bekend. Zodra wij het weten, laten wij  U dat 
horen. Wij wensen jullie allen een GOED NIEUWJAAR 
en hopen dat we snel weer bij elkaar kunnen komen. 
Met de beste wensen voor het komende jaar. 
Gastvrouwen van de SOOS. 

 
Ook wij gaan iets nieuws beginnen 
Op 1 januari gaan wij over naar de Wijkgemeente Noord 
(Ichtuskerk). In 1988 kwamen wij aan het Zalkerbos 
wonen. Vijf jaar later verhuisden wij naar Noordhove. 
We draaiden toen als gezin met zo veel plezier mee in 
de Oase, dat we er lid van zijn gebleven. De tijd in de 
Oase heeft ons veel vreugde en voldoening gebracht en 
was een verrijking voor ons persoonlijke leven. U allen 
daarvoor bijzonder bedankt. Met liefde voor de 
gemeenteleden en de Kerk hebben we ons ingezet. Nu 
is voor ons de tijd gekomen om een andere weg in te 
slaan. 
Wij wensen u wijsheid, de wil en de mogelijkheden toe, 
om te stralen in alle opzichten van Kerk zijn. 

 Hartelijke groet, Grietje en Marius Cusell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afscheid 
Per 1 januari nemen we vanuit de nieuwsbriefredactie 
afscheid van Marius Cusell en Els Alebregtse. We willen 
beiden hartelijk bedanken voor hun inzet gedurende 
vele jaren en wensen hen alle goeds. 
 

Live of achteraf volgen van de dienst 
Beeld via ons YouTube kanaal 
Geluid via Kerkomroep 

mailto:gerda.vooijs@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
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Orde van dienst van de oecumenische viering 
van woord en gebed op 
Oudejaarsavond  31 december 2021 
 
 
 
 Thema: Sta in het licht 
 
 
 
Kerk:  De Regenboog  
Bijzonderheid:  oecumenische viering 
Voorganger:  Wil Bettenhaussen-Baak  en 
Matthé Vermeulen 
Ouderling:  Gerda Vooijs 
Diaken:  Wout van Goeverden 
Organist/pianist:  Gerard Baak 
Viool Mirna Baak 
Collecte:  Solidaridad: 
 Goed Goudcampagne 
 in Ghana voor vrouwen  
Beamer: Willem van Lonkhuyzen 
Opname/Live Stream: Jan de Geus 
Zanggroep: Cantoren De Regenboog 
 en De Wijngaard 
 
 
Welkom   
 
Openingslied: ‘Eer zij God in onze dagen’ 
 Lied 487 vers 1, 2 en 3 (NLB) 

 

Bemoediging en groet 
 

(v.) Onze hulp is in de naam van de Heer, 
(a.) die hemel en aarde gemaakt heeft. 
(v.) Hij is voor ons een barmhartige Vader  
(a.) en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. 
(v.) Genade zij u en vrede van God onze Vader 
 en van Jezus Christus onze Heer, 
 door de Heilige Geest. 
(a.) Amen 
 
Lichtritus 
De paaskaars is uit en wordt na dit gebed aangestoken. 
 
Lied uit Taizé: 'Jezus U bent het licht' 
 

 Jezus, U bent het licht in ons leven; 
 laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
 Jezus, U bent het licht in ons leven; 
 open mij voor uw liefde, o Heer. 
 
Kyrie  
 
Na de woorden: 'Zo bidden wij samen' 
beantwoorden wij met 
Allen: God van  mensen, bron van liefde  
 U vertrouwen wij ons toe.  
 
Gebed 'Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods' 
 Lied 680 vers 1, 3, 4 en 5 (NLB) 

 
Eerste Lezing: Wijsheid van Jezus Sirach 18 vers 1 - 14 
 
Zo spreekt de Heer -  
Allen: Wij danken God 

Tussenzang: 'God heeft het eerste Woord' 
 Lied 513 vers 1, 2, 3 en 4 (NLB) 

 
Evangelielezing Marcus 4 vers 21 - 25 
 
Lied uit Taizé: 'Prijs de Heer mijn ziel' 
 
Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn heil’ge naam. 
Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft. 
 
Overweging 

 

Stilte 
 
Muziek: Pastorale uit Christmas Concerto Op. 6, No. 8 
 Arcangolo Corelli (1653-1713) 
 door Gerard en Mirna Baak 
 

Gebeden, Stilte en het Onze Vader  
(we steken bij elke voorbede een kaars aan)  
 
Zingen: 'Ubi Caritas' 
 Lied 568a (NLB) 

 
Ubi Caritas et amor, 
ubi caritas, Deus ibi est. 
 
Waar liefde is en vrede, daar is God. 
 
Aandacht voor de gaven 
 
Ten slotte…. 
 
Zingen: 'O, Licht uit licht' 
 Lied 310 vers 1, 2 en 5  (bundel Zingend gezegend) 
 Melodie: Lied 908  

 
Gezongen zegenbede: 'De levende zegene en behoede u' 
 Lied 344 (GvL)  
 
Muziek 
 
 

 
 

 

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 9 januari 2022 kopij 
uiterlijk woensdag 5 januari 2022 voor 18.00 uur 
 

mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
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Bij de dienst van 2 januari 
Vandaag hebben we een korte viering. Normaal zouden 
we koffie drinken en elkaar het beste wensen voor het 
nieuwe jaar. Laten we hopen, dat het koffiedrinken weer 
gauw mogelijk is, dan komen die goede wensen ook wel 
weer. Evengoed: jullie allen een gezond en vooral 
liefdevol nieuwjaar toegewenst! Moge Gods liefde door 
onze gemeente stromen als bloed door het lichaam van 
Christus (dat zijn wij samen!). 
Hoewel het vandaag de negende dag van de kersttijd is, 
staan we stil bij de achtste dag. Jezus wordt besneden 
en krijgt zijn naam. Maar Lucas doet daar wat 
onduidelijk over. Wat bezielt hem? 
Vandaag mogen we ook de herbevestiging van Jaap 
van den Berg als ouderling vieren. Ik kan niet zeggen, 
dat dat alles goed maakt, maar reden tot vreugde is het 
zeker wel! 
Als we daarna tegelijk (op afstand) wat drinken, dan zijn 
we ook daarin toch met elkaar verbonden! 
 

Live of achteraf volgen van de dienst 
Beeld via ons YouTube kanaal 
Geluid via Kerkomroep 
 

Orde van dienst zondag 2 januari 2022 
 

Kerk  De Regenboog  
Bijzonderheid:  Bevestiging Jaap van den Berg 
Voorganger:  Ds. Peter Wattèl 
Ouderling:  Beppie van der Plas 
Diaken:  Elma van den Broek 
Organist:  Dries Piening 
Lector:  Joop de Groot 
Koster:  Frits von Meijenfeldt 
1ste Collecte:  Diaconie  
2de Collecte:  Kerk 
Beamer: Willem van Lonkhuyzen  
Opname/Live Stream: Jan Jonker 
Zanggroep: Willy Tieman, Hanneke von 
  Meijenfeldt, Jeannette Vriend,  
  Arie van den Berg, Ria Buytene,  

  Jan Koole 
 

Orgelspel 
 

Mededelingen 
 

 HET OOG OP GOD 
 

(gemeente gaat staan) 
 

Aanvangslied: 'Maak ons uw liefde, God, tot opmaat' 
 Lied 974 vers 1 en 2 (NLB) 
 

Moment van stilte 
 

Drempelgebed  
 

Aanvangswoord 
 

Groet 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Psalmgebed (Psalm 65 gezongen en gebeden) 
 

Gebedsaanhef 
 

Zingen: 'De stilte zingt U toe, o Here' 
 Psalm 65 vers 1 (NLB) 
 

Gebed (vrij naar Psalm 65) 
 
5 Gelukkig wie door U gekozen is en U mag naderen, 
 hij mag wonen in uw voorhoven. 
 

Gelukkig de mens, die het hart geopend heeft voor uw 
liefde. 
Gelukkig de mens, die met anderen verbonden is, in 
uw liefde en genade. 
 

U redt ons, en zet ons weer op de been. 
De bergen en de zeeën zijn geen bedreiging voor ons, 
U hebt ze gemaakt en brengt ze weer tot bedaren. 
 

Alle machthebbers zullen hun hoofd voor U buigen, 
want U hebt het leven geschapen, 
voedsel en adem voor elk levend wezen, 
zon en regen voor een mooie oogst. 
 

Zingen: 'Gij kroont het jaar van uw genade' 
 Psalm 65 vers 6 (NLB) 
 

 HET OOG OP HET WOORD 
 

Gebed  
 

Lezing n.t. Lucas 2 vers 21     
 

Verkondiging  
 

Zingen: 'Elkaar bidden wij toe' 
 Lied 974 vers 3 en 5 (NLB) 
 

 HET OOG OP DE GELOOFSGEMEENSCHAP 
 

Presentatie van aantredende ambtsdrager 
 

Opdracht 
 

Gelofte en verbintenis 
 

Aanvaarding en verwelkoming  
 

(gemeente gaat staan) 
 

Gemeente, 
dit is uw nieuwe ambtsdrager.  
Wilt u hem in uw midden ontvangen en hem hooghouden 
in zijn ambt? 
 

Gemeente: Ja, dat willen wij van harte. 
 

Welkomstlied: 'Hij die gesproken heeft een woord dat gáát' 
 Lied 362 vers 1, 2 en 3 
 

(hierna gaat de gemeente zitten) 
 

Informeel moment van welkom 
 

 HET OOG OP DE WERELD 
 

Collecte 
 

Gebeden 
 

Slotlied: 'Bron van liefde, licht en leven' 
 Lied 793 vers 1, 2 en 3 
 

Wegzending en zegen

 

https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829

