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Nieuwsbrief  
   

Zondag 16 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 
 

 

  
 

Bij de dienst 
Thema: De Geest gaat voort! 
 

Wat gaan we dit nieuwe jaar 2022 weer meemaken, 
beleven en doen? God is Geest en de Geest breekt 
dingen af en bouwt weer op. De bijbel zegt dat dit van 
begin af aan zo is geweest: de Geest zweefde over de 
wateren. Zo is de bijbel eigenlijk één groot 
Pinksterverhaal. Omdat het met de kerk niet goed gaat 
vind ik het belangrijk om anders over God te spreken. 
Want is de traditie niet verstard en versteend? Met de 
theoloog Vattimo: Het Woord is (na Jezus) geest 
geworden. We mogen de vrijheid nemen om de kerk te 
vernieuwen. (Johannes 3: 8) De Geest gaat met ons 
mee. Kom, durf je het aan om mee te doen? (Matteüs 
14: 29)                                             
ds Bram Bregman (werkzaam als ambulant predikant 
bij de Ontmoetingskerk in Rhenen) 
 

Toelichting op de tweede collecte 
1e collecte: Plaatselijke diaconie 
2e collecte: Ondersteuning Gemeenten 
Toerusting voor werkers in de kerk 
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen 
actief op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire 
presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur 
tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de 
Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers 
om hun taak zo goed mogelijk te doen. Steeds meer 
ontwikkelt de Protestantse Kerk ook online trainingen, 
e-learnings en webinars. Met de trainingen vergroten 
werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en 
wisselen ervaringen uit.  
Met uw bijdrage steunt u de Protestantse kerk bij het 
ontwikkelen van trainingen voor ambtsdragers zodat zij 
goed toegerust aan de slag kunnen! 
 

Mededeling vanuit de wijkkerkenraad 
Beroepingsprocedure 
Vol vreugde kan ik u meedelen dat de wijkkerkenraad 
en de Algemene kerkenraad hebben ingestemd met de 
voordracht van de beroepingscommissie. 
Zoals ik vorige week in de Nieuwsbrief al vertelde, kan 
er geen gemeenteberaad zijn, maar krijgt u als 
gemeentelid wel de gelegenheid om uw stem uit te 
brengen. 
Volgens de Plaatselijke regelingen zijn stemgerechtigd: 
- de belijdende leden van de gemeente, 
- de doopleden van de gemeente vanaf 18 jaar 
- gastleden aan wie de positie als van een belijdend 
 lid of dooplid is verleend. 

 

U kunt ook een volmacht afgeven aan een stem-
gerechtigd lid. De volmachten zijn schriftelijk en 
ondertekend. Men kan maximaal 2 gevolmachtigde 
stemmen uitbrengen. 
 
Vanaf 17 januari 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.  
Het stemformulier zal volgende week als bijlage bij de 
Nieuwsbrief verschijnen en is ook te downloaden via 
onze website. 
 
Hoe kunt u stemmen? 
U kunt stemmen met een ingevuld stemformulier. 
Dit formulier 
- Kan als bijlage gestuurd worden naar: info@pwzz.nl   
- Kan ingeleverd worden op 29 januari tussen 10.00 -  
 14.00 uur in een van de drie kerkgebouwen van de 
 Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 
- Kan via de post gestuurd worden naar:  
 Voorzitter van de PWZZ 
 Let wel: het formulier dient op 29 januari in bezit van  
 de voorzitter te zijn. 
 

Beppie van der Plas 
Voorzitter Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 

 

Mededeling vanuit het Moderamen 
Artikel in Algemeen Dagblad 
Wellicht heeft u het AD-artikel van 11 januari jl. over 
sluiting van de Pelgrimskerk en Oase gelezen of erover 
gehoord. De voorzitter van het College van Kerk-
rentmeesters (CvK), Rik Buddenberg, werd hierover 
geïnterviewd. Helaas heeft hij dit gedaan zonder enige 
ruggenspraak met wie dan ook. De beide kerken zullen 
helemaal niet op korte termijn gesloten worden. Alleen 
de erediensten zullen niet meer in deze kerken ge-
houden worden. Daarnaast staat niet vermeld dat we 
volgens het beleidsplan een steunpunt willen hand-
haven in beide wijken (Dorp en Meerzicht), bij voorkeur 
in/bij de Pelgrimskerk en de Oase. Als moderamen 
hebben we inmiddels ons ongenoegen over dit artikel 
en over het handelen van de CvK-voorzitter kenbaar 
gemaakt bij het CvK en de Algemene Kerkenraad. Het 
is spijtig dat door deze onjuiste en onvolledige bericht-
geving onrust zou kunnen ontstaan in onze gemeente, 

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
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juist nu we in de eindfase zitten van het beroepen van 
twee nieuwe predikanten en positief vooruitkijken. 
 

Moderamen Protestantse wijkgemeente  Zoetermeer-Zuid 

 
Afscheid  
Binnenkort verhuizen Els en Johan Alebregse uit 
Zoetermeer. Els is niet alleen jarenlang scriba 
geweest, maar verzamelde en coördineerde ook de 
kopij voor de Nieuwsbrief en voor KerkinZoetermeer. 
Wij willen haar heel hartelijke danken voor haar 
jarenlange en secure inzet en wensen haar en Johan 
veel geluk in Brabant. 
Jan Blankespoor neemt een deel van de rol van Els over 
als verzamelpunt van kopij voor KerkinZoetermeer.  
 
Ook Gerda Vooijs neemt afscheid als ouderling Jeugd. 
Vanaf dat zij in Meerzicht is komen wonen, is zij actief 
geweest, eerst binnen De Oase, later voor de hele 
POR en het laatste jaar voor Zuid. De lijst met taken 
die zij verrichtte is bijna oneindig. Maar ook voor haar 
is het tijd om haar taak als ouderling neer te leggen. 
Wij danken haar hartelijk voor haar jarenlange inzet. 
Op een nader moment zullen wij officieel afscheid van 
haar nemen. 
Dat betekent wel dat we op zoek zijn naar een nieuwe 
ouderling Jeugd. Wie o wie voelt zich geroepen?  

 
Soos  60+ 
In verband met de huidige lockdown en de nog steeds 
oplopende besmettingscijfers van het coronavirus gaat 
de geplande soosmiddag in de Regenboog op maan-
dag 17 januari aanstaande niet door. Het geplande 
programma wordt doorgeschoven naar maandag 21 
februari. 
 

Marianne Brouwers 

 
De krant op tafel 
Naar het voorbeeld van ‘Krant op tafel’ in de Advents-
kerk willen wij elke laatste donderdag van de maand, 
maar dan ’s avonds, een gespreksbijeenkomst houden 
met als uitgangspunt een of meer artikelen uit de krant, 
bij voorkeur van de voorafgaande twee weken. Iedere 
deelnemer stuurt vooraf, uiterlijk twee dagen voor de 
betreffende donderdagavond een scan van een of 
meer artikelen aan de beide organisatoren (zie hier-
onder), die vervolgens een keuze daaruit maken en 
een avondprogramma zullen opstellen. Vervolgens 
wordt elke aangemelde deelnemer uiterlijk één dag van 
tevoren geïnformeerd over het programma (inclusief de 
benodigde scans) van de betreffende avond. 
De eerste bijeenkomst is op donderdag 27 januari 
2022 in de Regenboog. Aanvang 20.00 uur.  
De volgende bijeenkomsten zijn op 24 februari, 31 
maart, 28 april, 26 mei en 30 juni. 
Op dit moment zijn de nieuwste coronamaatregelen 
voor avondbijeenkomsten nog niet bekend. Wanneer 
de eerste bijeenkomst op 27 januari niet door kan gaan 
krijgen de aangemelde deelnemers automatisch 
bericht via e-mail. 
 

Ton Verheijke 
Jan Blankespoor 

 
 
 

Week van gebed 
Van 16 tot en met 23 januari is er de week van gebed, 
voor de eenheid van christenen. 
Er is een online oecumenische viering in de maak, die 
is opgenomen in de Pelgrimskerk, Oude Kerk, 
Nicolaaskerk en ’t Kompas. Deze wordt beschikbaar 
gesteld, uiterlijk 23 januari. 

 
Veranderingen Nieuwsbrief  
Vanaf 13 februari kerken we officieel vanuit één kerk. 
Zoals u de afgelopen twee weken heeft gemerkt, lopen 
we daar in de Nieuwsbrief op vooruit, door het wel en 
wee van de Pelgrimskerk, de Oase en de Regenboog 
al samen onder de noemer "Wij van Zuid" te vermel-
den. Nu zijn de vermeldingen nog niet helemaal 
geïntegreerd, maar we werken er hard aan, om dat per 
13 februari wel voor elkaar te hebben. Ook de 
verzending van de Nieuwsbrief verandert iets. Alle 
gemeenteleden, die de digitale Nieuwsbrief ontvangen, 
krijgen die nu of binnenkort vanuit het emailadres van 
nieuwsbrief@pwzz.nl. De versturing van de Nieuws-
brief op papier blijft onveranderd. Mocht u hier vragen 
over hebben, stuurt u dan een mailtje naar 
nieuwsbrief@ pwzz.nl 
 

De nieuwsbrief redactie 
 

Wij van Zuid  

 

Bloemengroet 
Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrims-
kerkgemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar 
zr. E. Mans-Berkelaar 
Emmy heeft zaterdag 15 januari haar verjaardag 
mogen vieren. Wij wensen haar nog vele goede jaren 
toe met allen die haar liefzijn. Verder alle goeds en 
Gods Zegen. 
 

CvdT 
 
Vanuit de Oase geloofsgemeenschap gaan de 
bloemen met een hartelijke groet en als blijk van 
meeleven naar dhr. H. Dekter 
Hij mocht na een ziekenhuisopname thuis komen. 
 
De bloemen vanuit de Regenbooggemeenschap gaan 
als groet en bemoediging naar Mw. H. den Dulk 
   
 

Meeleven 
In gedachten en gebeden zijn we verbonden met 
gemeenteleden die op dit moment een behandeling 
ondergaan, wachten op een uitslag of verblijven in het 
ziekenhuis of woon-zorginstelling. Bemoedigende 
kaartjes of een bloemetje blijven van harte welkom. We 
denken in het bijzonder aan Douwe Klaucke en Lies 
Kooij.  
 
Heel hartelijk dank voor al uw gebeden en goede 
gedachten voor Nel Snip-Buis. Nel is afgelopen week 
uit het ziekenhuis thuis in de Floriadehof gekomen. Het 
is een Godswonder hoe Nel door de afgelopen situatie 
heen is gekomen. Lieve kaartjes met een vrolijke noot 
zullen haar goed doen. Sturen of afgeven bij: 
Willemijngang 40, kamer 111, 2719 RB Zoetermeer. 
 

mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
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Mw. Willy Smits-van den Berg verblijft nog in het 
zorghotel aan de Brechtzijde 20. Zij hoort eind 
volgende week of ze naar huis mag. 
De beperkingen van operaties door de corona-
pandemie zijn voor sommige mensen heel voelbaar. 
Na een vorige longoperatie van Guus Schouten  
                                        bleven er klachten bestaan. 
Heel recent bleek dat hij slechts 1 werkende long heeft. 
Hij moet een operatie ondergaan die maar in 1 
ziekenhuis verricht wordt. De wachttijd is nu minimaal 
een jaar. We wensen hem veel sterkte en geduld om 
zo rustig te moeten leven. 
 

Pelgrimsdeel van PWZZuid 
Inmiddels is mijn aandachtsveld verlegd naar onze 
leden rond de Pelgrimskerk. Het kan heel goed zijn, 
dat ik u binnenkort een keer aan de telefoon heb. Mede 
vanwege de Omikron-variant wil ik vooral telefonisch 
"bij u op bezoek". Mocht het zijn, dat u de indruk heeft, 
dat ik u oversla (ook ik ben niet zonder fouten), laat het 
me weten, want dan kunnen we zo een afspraak 
maken. Maar ik hoop vooral, dat het ons allen heel 
goed gaat, in alle opzichten! 
 

Ds. Peter Wattèl 
 

Verjaardagen 
Mevr. J. Dekker-van Wijk (Zalkerbos 330, kamer 43, 
2716 KS) wordt op maandag 17 januari 97 jaar. 
Mevr. R.J. van Weert-van Leeuwen wordt op 16 januari 
80 jaar. 
Mevr. H.J. den Dulk-den Dulk wordt op 16 januari 95 
jaar. 
Mevr. A.F. van Dam-Lapperre wordt op 17 januari 80 
jaar. 
Mevr. J.C. Welter-Boone wordt op 17 januari 86 jaar. 
 
Dhr. C. Kraal wordt op 19 januari 90 jaar (Floriadehof, 
Willemijngang 40, 2719 BR). 
Mevr. H.W. Kaltner-Schouten is op 17 januari jarig. 

 
 

Allen van harte gefeliciteerd! 
 

Bedankt 1 
Dank voor de bloemen voor mijn verjaardag (87ste) 
door Sietse bezorgd namens de kerkgemeenschap van 
de Pelgrimskerk. Dankbaar voor dit nieuwe levensjaar 
wens ik ook u allen een goed jaar toe. 
 

Jan de Wilde 
 

Bedankt 2 
Lieve mensen van de Regenbooggemeente. 
Hartverwarmend waren de vele kaarten en telefoon-
tjes, die wij mochten ontvangen tijdens de korte ziekte-
periode en na het overlijden van mijn lieve vrouw Ria.  
De troostvolle teksten hebben ons gesterkt in deze 
droevige tijd. We hebben het ervaren als een liefde-
volle muur om ons heen. 
Op haar sterfbed zei ze “zich een dankbaar mens te 
voelen” en “Alle eer aan God”, dat laatste moest op de 
rouwkaart staan. Wij zijn getroost door haar getuigenis. 
Moge God ons nabij zijn nu wij zonder haar verder 
moeten. 
Allen hartelijk dank voor dit meeleven. 
 

Hans Raaphorst, mede namens mijn gezin 

Bedankt 3 
Heel veel dank voor de vrolijke en bemoedigende 
kerst- en nieuwjaarskaarten die ik heb mogen ontvan-
gen! Mooi dat we ook op deze manier met elkaar 
verbonden zijn! Vindt u het fijn als we elkaar nog een 
keertje spreken of dat ik nog een keertje langskom, 
deze maand? Stuurt u mij een appje of een mailtje, 
bellen mag ook. Ik hoor graag van u. Hartelijke groet & 
zegen, 
 

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 23 januari kopij 
uiterlijk woensdag 19 januari voor 18.00 uur 
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Live of achteraf volgen van de dienst: 
Beeld via ons YouTube kanaal 
Geluid via Kerkomroep  
 
 

Orde van dienst zondag 16 januari 2022 
 

Kerk : De Regenboog  
Voorganger : Ds. A.J. Bregman  
Ouderling : Sjaak Janssen    
Diaken : Wout van Goeverden  
Organist : Gerard Baak 
Lector : Elsbeth van Beem  
Koster : Gerard Bettenhaussen  
1ste Collecte : Plaatselijke diaconie 
2de Collecte : Ondersteuning gemeenten 
  (Toerusting voor werkers in de kerk) 
Beamer : Jennifer van Werkhoven  
Live Stream : Jan Jonker  
Zanggroep : Wout en Tineke van Goeverden,  

Lia Ketel, Arie van den Berg, 
Trudy Sneller,Willem van Lonkhuyzen  

 
 

 
 
 
Thema: De Geest gaat voort. 

 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: 'Gij hebt, o Vader van het leven' 
 Lied 823 vers 1, 2, 4 en 5 (NLB) 

 
Stilte 
 
Drempelgebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Kyriëgebed 
 
Glorialied: 'De toekomst is al gaande' 
 Lied 605 vers 1, 3, 4 en 5 (NLB) 

 
Aandacht voor de kinderen 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de heilige Geest 
 
1ste Schriftlezing: Genesis 1: 1 - 5; Zacharia 4: 1 - 7;  
 Johannes 3: 6 - 8 
 

Zingen: 'Wat altijd is geweest' 
 Lied 689 vers 1 en 2 (NLB) 

 
2de Schriftlezing: Matteüs 14: 22 - 31; 1 Korintiërs 2: 14 
 
Zingen: 'Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods' 
 Lied 680 vers 1, 2 en 4 (NLB) 

 
Verkondiging 
 
Kort meditatief orgelspel 
 
Zingen: 'De Geest des Heren heeft' 
 Lied 686 vers 1, 2 en 3 (NLB) 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Inzameling van de gaven 
1ste collecte: Plaatselijke diaconie 
2de collecte: Ondersteuning gemeenten 
  (Toerusting voor werkers in de kerk) 
 
Gebeden 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
Slotlied: 'Dank, dank nu allen God' 
 Lied 704 vers 1, 2 en 3 (NLB) 

 
Zegen afgesloten met het gezongen 'Amen'  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

