
 

1 

  

Nieuwsbrief  
   

Zondag 9 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. en 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. en 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 
 

 

  
 

Mededelingen Wijkkerkenraad 
Een nieuw jaar 
Namens de wijkkerkenraad wens ik u allen een 
gezegend nieuwjaar. Een jaar waarin veel te gebeuren 
staat. Aan het eind van de maand zijn er de laatste 
erediensten in De Oase en de Pelgrimskerk.  
Het is niet waarschijnlijk dat we dat zo kunnen vieren als 
we gehoopt hebben en zullen de slotdiensten naar alle 
waarschijnlijkheid alleen online plaatsvinden. Daarom 
zal het afscheid voor de gemeenteleden op een ander 
moment gevierd worden. U hoort daar later nog meer 
over. 
  

Beroepingsprocedure 
De wijkkerkenraad heeft zaterdag 8 januari vergaderd 
over de voordracht van de beroepingscommissie, de 
Algemene kerkenraad vergadert a.s. woensdag. 
Normaliter zou dan een gemeenteberaad volgen. 
Dat is echter in de huidige omstandigheden niet 
mogelijk. De wijkkerkenraad vindt het belangrijk dat u 
als gemeentelid betrokken bent bij de keuze voor de 
nieuwe predikanten.  
Daarom ontvangt u, samen met de envelop voor de 
actie kerkbalans, een brief met daarin de voordracht van 
de beoogde kandidaten, met nadere informatie. 
Bovendien zal ook op het beveiligde gedeelte van de 
website, dat alleen voor leden bestemd is, nadere 
informatie te vinden zijn. U kunt natuurlijk altijd ook 
bellen met de voorzitter. 
Op 29 januari zullen de kerken geopend zijn voor het 
uitbrengen van uw stem. Het stemformulier zal als 
bijlage bij de Nieuwsbrief verschijnen en is ook te 
downloaden via onze website.  
In de Nieuwsbrief van de komende weken wordt u nader 
op de hoogte gebracht. 
  
Beppie van der Plas 
Voorzitter Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 
 

Toelichting tweede collecte Jong Protestant 
Interactief aan de slag met de Bijbel. 
Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland 
voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief 
Bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerk-
organisatie van de Protestantse Kerk. De groepen 
spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online 
met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een 
Bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema’s centraal. 
Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met 
geloofsonderwerpen aan de slag. 

 

Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen 
betrokken te houden. 
 

Leerhuis Veelkleurige Jezus 12 januari Online 
Woensdag is de 3de bijeenkomst in het kader 
van Veelkleurige Jezus. Deze keer gaat het over het 
boek: De wonderbaarlijke avonturen van Jezus van 
Nazareth. Over de waarde van 'hervonden -
manuscripten' en 'nieuwe openbaringen’. Oftewel: over 
apocriefen en kerkelijk niet-gezaghebbende bronnen.  
Wilt u of wil je meedoen? Stuur me een appje (06 21 52 
58 68) of een mailtje (scbhermanus@gmail.com) en ik 
stuur u en jou uiterlijk dinsdagavond de link toe. ds. 
Sandra Hermanus-Schröder 
 

Oproep: uw thema’s voor Vorming & Toerusting 
Elk jaar wordt in Gaandeweg een programma 
gepubliceerd voor activiteiten in het kader van Vorming 
& Toerusting ten behoeve van de leden van onze 
wijkgemeente. Het komende seizoen staat in het teken 
van hetthema: “Van U is de toekomst”. Dit is ook het 
jaarthema van de PKN en van een recente visienota van 
de PKN (zie: www.protestantsekerk.nl). 
Gewoonlijk stelt een kleine groep mensen de activiteiten 
samen voor het programma van Vorming en Toerusting. 
Wij zouden ook graag uw wensen en ideeën vernemen!! 
Heeft u een idee voor een (geloofs-)thema, onderwerp, 
vraagstuk, spreker en/of boek om aan de orde te stellen 
in het kader van het programma voor Vorming en 
Toerusting? 
Mail het dan aan Henk van Zuilekom: 
hwvanzuilekom@hetnet.nl, of bel hem: 06-21845948. 
Wij achten het belangrijk dat het activiteitenaanbod kan 
bijdragen aan het bevorderen van de onderlinge 
verbinding tussen de leden van de drie oorspronkelijke 
geloofsgemeenschappen tot één hechte geloofs-
gemeenschap. Met uw ideeën hopen wij meerdere 
gespreksgroepen voor de hele wijkgemeente te kunnen 
opzetten die bijdragen aan de vorming van één 
geloofsgemeenschap in onze wijkgemeente. 
De werkgroep Vorming & Toerusting bestaat op dit 
moment uit Jan Blankespoor, Klaas van Doeland, Frits 
von Meijenfeldt en Henk van Zuilekom. Heeft u inte-
resse om met ons mee te gaan doen? U bent van harte 
welkom. Meer informatie kunt u verkrijgen via Henk van 
Zuilekom. 
 
 
 

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
mailto:scbhermanus@gmail.com
http://www.protestantsekerk.nl/
mailto:hwvanzuilekom@hetnet.nl
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'Wij van Zuid' en de Social Media 
U en jullie weten het misschien niet maar 
binnen de PWZZ zijn er verschillende 
Facebookpagina’s: 

https://www.facebook.com/Wijkgemeente-Por-
Pelgrimskerk-Oase-Regenboog-107436447552104 
https://www.facebook.com/OaseMeerzicht 
https://www.facebook.com/pwg.deregenboog.3 
 
Ons streven is ook voor de Facebookpagina’s om mee 
te doen met 3=1. 
Dat gaat zeker lukken! Maar daarbij hebben we nog een 
leuke uitdaging. 
We willen de meest gebruikte en gevolgde pagina (dat 
is die van Rond de Regenboog) een nieuwe naam 
geven. Die herkenbaar is voor iedereen en die 3=1 
symboliseert. 
 
Daarom dit bericht aan jullie:  
denk met ons mee, bedenk een nieuwe naam, geef 
deze door en wie weet siert uw of jouw voorstel wel de 
nieuwe Facebookpagina. 
Mocht je, mocht u, niet zoveel inspiratie hebben: wij 
hebben ook nagedacht over een passende naam en 
geven graag een voorzet:  
‘Wij van Zuid’ en ‘Protestantse wijkgemeente 
Zoetermeer-Zuid’ was wat wij konden bedenken. Hebt 
u, heb jij een ander ludiek idee, stuur deze dan in. Of 
geef je voorkeur voor  één van de hiervoor genoemde 
namen. Stuur je reactie naar petra-vossegat@ziggo.nl 

 
Wel en wee: Wij van Zuid 
 
Bloemengroet 
Vanuit de Pelgrimskerkgemeente gaan de bloemen als 
een hartelijke groet en felicitatie naar zr. G. van Mullem 
-Zwemstra 
Zr. van Mullem mocht dinsdag 4 januari haar verjaardag 
vieren. Wij wensen zr. van Mullem nog goede jaren toe 
met allen die haar lief zijn, verder alle goeds en Gods 
Zegen. 

CvdT 
 
Vanuit de Regenbooggemeente gaan de bloemen als 
groet   en   bemoediging   naar   Nelleke   van  der   Ende,  
                                                           
We wensen haar en Wim veel sterkte.  
 
Vanuit  de   Oasegemeente  naar  mevr.  M  de  Graaff, 
als teken van meeleven na het overlijden van haar man. 

 

 

Meeleven 
We leven mee met mw. Nel Snip (Willemijngang 40, 
2719 BR afd. Van Tuyl park k.111) 
Zij is gevallen en heeft een gebroken heup opgelopen. 
Ze ligt nu in het LLZ waar men bekijkt wat er voor Nel 
moet gebeuren. Dit is voor Nel een heel verwarrende 
ervaring. We bidden haar Gods kracht toe. 
 

Verjaardagen 
Mevr. M.M. Land-Mulder is 11 januari jarig. 
 
Mevr. E. Mans-Berkelaar is 15 januari jarig. 
 

Dhr. G.K.H. Stauttener wordt op maandag 10 januari 83 
jaar. 
Dhr. M. de Best wordt op dinsdag 11 januari 85 jaar. 

 

Dhr. H. Vrijdag wordt op vrijdag 14 januari 85 jaar. 
 
Mevr. N. Meijer wordt op 9 januari 85 jaar 
 
Dhr. J.J. Raaphorst wordt op 14 januari 88 jaar 
 
Allen van harte gefeliciteerd!!! 

 

Dank je wel 
Douwe laat weten ongelooflijk blij te zijn met alle 
reacties  die hij en ik mochten ontvangen. Het geeft een 
goed gevoel als er zoveel mensen aan je denken! 
Omdat er onverwacht een complicatie is opgetreden 
moet hij wat langer in het ziekenhuis blijven. De 
komende dagen kan hij dus nog niet naar het 
Revalidatiecentrum.  
Een hartelijke groet namens Douwe. 
 

Marianne Klaucke 
 

Afscheid 
M.i.v. 1 januari 2022 heb ik de overstap gemaakt van de 
Oase naar de Ichtuskerk in Segwaert. 
Het is alweer een 50 jaar geleden, in 1972, dat ik vanuit 
Den Haag naar Zoetermeer verhuisde en mij aansloot  
bij de Wijkgemeente Meerzicht, toen nog gevestigd in 
het wijkcentrum in het winkelcentrum. Vanuit 
Zoetermeer verhuisde ik naar Benthuizen en bezocht 
daar de protestantse kerk De Hoeksteen. Toen ik in de 
jaren 90 weer naar Zoetermeer verhuisde, meldde ik mij 
weer aan bij de Wijkgemeente Meerzicht, inmiddels 
gevestigd in de prachtig verbouwde gymzaal aan het 
Kerkenbos. 
Het bezoek aan de kerkdiensten in de Oase was voor 
mij een moment  rust en  geestelijk bijtanken.  
Ik heb in de Oase een fijne tijd gehad en wil bij deze mijn 
dank uitbrengen  aan alle gemeenteleden met wie ik de 
zondagse diensten mocht bijwonen. 
Ik wens u een gezond en gezegend  2022 toe. 
 

Cleo Mac Intosh 
 

Dringend bezorgers gevraagd! 
Voor de wijk Rokkeveen hebben we dringend 
versterking nodig om om beurten op vrijdag een aantal 
nieuwsbrieven te bezorgen bij gemeenteleden die geen 
internet hebben. U kunt zich aanmelden of informatie 
vragen bij Henk Fokke, M 06 14 22 04 94 of E 
Fokke.h@casema.nl 
 
 
 
 

 

 

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 16 januari 2022 kopij 
uiterlijk woensdag 12 januari voor 18.00 uur 
 

https://www.facebook.com/Wijkgemeente-Por-Pelgrimskerk-Oase-Regenboog-107436447552104
https://www.facebook.com/Wijkgemeente-Por-Pelgrimskerk-Oase-Regenboog-107436447552104
https://www.facebook.com/OaseMeerzicht
https://www.facebook.com/pwg.deregenboog.3
mailto:petra-vossegat@ziggo.nl
mailto:Fokke.h@casema.nl
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
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Live of achteraf volgen van de dienst: 
Beeld via ons YouTube kanaal 
Geluid via Kerkomroep  
 

Orde van dienst zondag 9 januari 
 

Kerk De Regenboog 
Voorganger: Ds. W.L. Pera; Leersum 
Ouderling: Astrid Maas 
Diaken: Hilde Maassen 
Organist: Joop Dekkers 
Lector: Niels Maas 
Koster: Flip Verbrugge 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Jong Protestant 
 (Interactief aan de slag met de bijbel) 
Beamer: Jan de Geus 
Live Stream: Mirna Baak 
Zanggroep: Suzanne Granneman, Wout van  
 Goeverden,  Joop en Willy de Groot,  
 Marion Veenis, Wim Vreeke 

 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: 'Juich Gode toe, bazuin en zing' 
 Psalm 100 vers 1 en 2 (NLB) 
 
Stilte 
 
Drempelgebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Vervolg aanvangslied: 'Treed statig binnen door de poort' 
 Psalm 100 vers 3 en 4 (NLB) 
 
Kyriëgebed 
 
Glorialied: 'Dit is een dag van zingen' 
 Lied 552 vers 1 en 3 (NLB) 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de heilige Geest 
 
De kaars voor de kinderen wordt aangestoken 
 
1ste Schriftlezing: Jesaja 42 vers 1 - 4 
 
Zingen: 'Ik breng een rechter aan het licht' 
 Lied 459 vers 1, 2 en 3 (NLB) 
 
2de Schriftlezing: Johannes 1 vers 18 - 34 
 
Zingen: 'Is hij een lamp die helder schijnt' 
 Lied 459 vers 5 en 7 (NLB) 
 
Verkondiging 
 
 
 

Kort meditatief orgelspel 
 
Zingen: 'O Jezus, hoe vertrouwd en goed' 
 Lied 512 vers 1 t/m 5 (NLB) 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Inzameling van de gaven 
1ste collecte: Plaatselijke diaconie 
2de collecte: Jong Protestant 
 
Gebeden 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
Slotlied: 'Uit uw hemel zonder grenzen' 
 Lied 527 vers 1 t/m 5 (NLB) 
 
Zegen afgesloten met het gezongen 'Amen'  
 
 

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

