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Nieuwsbrief  
   

Zondag 23 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 
E 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 
 

 

  
 

Van Oase naar Regenboog.  
Afscheidsdienst 23 januari 2022 
Zondag is het 50 jaar en 1 week geleden dat we in 
Meerzicht begonnen te kerken: op 16 januari 1972! In de 
twee gymzalen naast elkaar, waarvan de huidige Oase 
er een van is!! De eerste dienst trok ruim 200 mensen 
en was een bemoedigend begin. Meerzicht was in 
aanbouw. Enkele jaren later betrokken we het wijk- en 

dienstencentrum en in 2000 verhuisden we naar De Oase.  
En nu op 23 januari vertrekken we uit De Oase. In een 
lockdown. Dus met een kleine groep van medewerkers 
in de zaal en de meesten van u thuis achter het beeld-
scherm. Er kan veel veranderen in 50 jaar en nog meer 
in 22 jaar.  
Tijdens de laatste dienst staan we stil bij de twee ramen 
die aan Kades gewijd zijn. Prachtige ramen die rust uit-
stralen. Je zou er altijd willen blijven. Maar de Israëlieten 
moeten verder. Het beloofde land ligt achter de horizon. 
Daarom zullen we de liturgische symbolen aan het einde 
van deze dienst wegdragen uit de kerkzaal.  
En daarna gaan we op weg. Het is niet alleen afscheid. 
We gaan ook op weg: van Oase naar Regenboog. De 
toekomst ligt voor ons. En de regenboog van Gods 
trouw staat zegenend boven ons. 
 

Jaap van der Linden 
 

Stemprocedure  
Zoals u weet hebben de wijkkerkenraad en de Alge-
mene kerkenraad ingestemd met de voordracht van de 
beroepingscommissie. Er kan wegens corona geen ge-
meenteberaad zijn, maar u krijgt als gemeentelid wel de 
gelegenheid om uw stem uit te brengen.  
Als het goed is heeft u inmiddels, samen met de envelop 
voor de actie kerkbalans, een brief ontvangen met 
daarin de voordracht van de beoogde kandidaten. In 
deze Nieuwsbrief vindt u meer informatie over de kandi-
daten. Deze informatie is ook terug te vinden op het 
beveiligde gedeelte van de website. Eveneens bij deze 
Nieuwsbrief vindt u het stemformulier.  
U kunt dit formulier ook downloaden via de website.  
Hoe kunt u stemmen?  
U kunt uw ingevulde stemformulier  

• als bijlage sturen naar info@pwzz.nl  

• op 29 januari tussen 10.00 - 14.00 uur inleveren in 
een van de kerkgebouwen van Zoetermeer-Zuid  

• via de post sturen naar Voorzitter van de PWZZ, p/a 
Overwater 9, 2715 BT  

Let wel: het formulier dient op 29 januari in bezit van de 
voorzitter te zijn. 
 

Beppie van der Plas  
Voorzitter Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 

 

Collectedoelen zondag 23 januari 2022 
1ste  collecte: Plaatselijke diaconie  
2de  collecte: Missionair werk (Kerk in, van en voor het dorp) 
 

Kerk in, van en voor het dorp  
Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar mogelijk-
heden om van betekenis te zijn voor de mensen in hun 
dorp of stad en verbonden te zijn met hun omgeving. 
Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom 
is, of met een moestuin voor de hele buurt. Of zoals in 
Beilen met een oecumenisch mobiel kerkje, waar 
mensen een kaarsje kunnen aansteken of een gebeds-
kaart kunnen invullen.  
Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Pro-
testantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land. 
 

Oecumenische slotviering vanuit het Oude Dorp 
Zondag 23 januari 2022 vanaf 11.00 uur kunt u en kun 
je - in het kader van de Week van gebed voor de een-
heid van alle christenen - online de oecumenische 
slotviering meebeleven vanuit het Oude Dorp. Het 
thema is: Licht in het duister, en de viering is voorbereid 
door christenen uit het Midden-Oosten. Deelnemende 
kerken dit jaar zijn ’t Kompas, de Nicolaaskerk, de Oude 
Kerk en de Pelgrimskerk (PWZZ). Van harte wensen we 
u en jullie allen Gods zegen in het vinden van elkaar en 
samen optrekken in Jezus’ Naam, tot kracht en hoop 
voor onszelf en de samenleving om ons heen. 

Namens de voorbereidingsgroep OOD, 
ds. Sandra Hermanus-Schröder 

 

Laatste eredienst in de Pelgrimskerk 
30 januari 2022 is de laatste eredienst in de Pelgrims-
kerk. Hoewel we in mei a.s. de Jubileumsviering 90 jaar 
PGK feestelijk hopen te vieren, eindigen kerkordelijk 
volgende week de erediensten in de PGK. Dit zal 
worden gemarkeerd met het liturgisch uitdragen van 
belangrijke symbolen voor de liturgie. Op 13 februari 
2022 zullen deze symbolen liturgisch weer worden bin-
nengedragen tijdens de startdienst in De Regenboog.  
Er is een livestream vanuit de kerk. Maar het is sinds 
kort ook mogelijk om erbij aanwezig te zijn (max. 50 
bezoekers). Als voorbereidingsgroep gunnen we het 
eenieder om te reserveren, maar vooral en in het 
bijzonder de Pelgrimskerkers en hen die niet zo digitaal 
vaardig zijn. Ga voor reserveren naar onze website: 
https://pwzz.nl/bijeenkomsten.php   Wilt u graag 
komen, maar bent u niet goed ter been en ziet u geen 
kans om naar de kerk te komen? Geeft u dat dan aan in 
uw reservering, bij de opmerkingen. We zoeken dan 
naar een oplossing. 

Namens de voorbereidingsgroep, 
ds. Sandra Hermanus-Schröder 

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:info@pwzz.nl
https://pwzz.nl/bijeenkomsten.php
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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 hieronder), die 
vervolgens een keuze daaruit maken en een avond-
programma zullen opstellen. Vervolgens wordt elke 
aangemelde deelnemer uiterlijk één dag van tevoren 
geïnformeerd over het programma (inclusief de beno-
digde 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 (ton.verheijke@live.nl) 
Jan Blankespoor (jhblankespoor@casema.nl) 

 

Wij van Zuid  

 

Bloemengroet 
Nog enkele weken en de Pelgrimskerk gaat sluiten en 
dit is de reden dat de bloemen deze keer gaan naar 
Douwe en Marianne. Zij hebben veel vrijwilligerswerk 
gedaan voor de kerk en de "hoeve". Daar is plotseling 
een einde aan gekomen toen Douwe ziek werd. De 
Pelgrimskerkgemeente wil jullie hartelijk hiervoor 
bedanken. Marianne had een goed voorbeeld aan haar 
ouders. Die waren ook altijd bijzonder actief met het 
kerkewerk. Vader Roos was jarenlang organist en 
verder was zijn vrouw actief in allerlei commissies. Dat 
deze herinneringen een troost mogen zijn om de 
Pelgrimskerk los te laten. In ons gebed zullen we zeker 
aan  jullie  denken  in  deze  moeilijke  tijd. Het adres  is:   
 

CvdT  

 
Vanuit de Oase geloofsgemeenschap gaan de bloemen 
met een hartelijke groet naar ds. Peter Wattèl, als dank 
voor zijn inzet om de taak van ds. Marjan Zebregs over 
te nemen. 
 

Meeleven  
Mevr. Nel Snip (Willemijngang 40, 2719 BR, afd. Van 
Tuyllpark, kamer 111) is na haar heupoperatie weer 
terug op haar eigen kamer. Het gaat gelukkig al weer 
goed met lopen. We wensen haar een verder 
voorspoedig herstel toe.  
Mw. Willy Smits-van den Berg is gelukkig weer thuis. 
Na 6 weken ziekenhuis en zorghotel is zij blij weer in 
haar eigen huis te zijn. 
Ze zal het voorlopig rustig aan moeten doen maar ze is 
heel dankbaar dat er na deze spannende tijd weer een 
herstel heeft plaatsgevonden. We bidden haar en alle 
zieken uit de gemeente Gods Geestkracht toe in het 
dagelijks leven.  
 

Overlijden 
Via de kerkelijke administratie (Sila) is het volgende 
vernomen. Op 8 januari j.l. is overleden Mevr. M. van 
der Heide- van der Kruk, Naomigang 1, kamer 45. Zij is 
96 jaar geworden. Tot 2019 woonde zij in Den Haag en 
daarna in het Zorgcentrum De Rozentuin.  
 

Herinneringen/ervaringen delen  
In de nieuwe wijkgemeente Zoetermeer-Zuid, die we 
vanaf 13 februari worden, is het fijn als we elkaar beter 
leren kennen. Dat zal zeker wel enige tijd duren. Ook 
afhankelijk van of, en op welke manier, we elkaar de 
komende tijd mogen ontmoeten.  
De voorbereidingsgroep voor de Startviering, bestaande 
naast ds. Marjan Zebregs uit verschillende leden van de 
Oase, Pelgrimskerk en De Regenboog, vindt het mooi 
als u en jij een positieve herinnering of ervaring uit het 
gemeente van Christus zijn, wilt delen. Deze warme 
gedachte neem je symbolisch mee naar de nieuwe 
wijkgemeente Zuid door deze te mailen naar: 
E wil.bettenhaussen@gmail.com 
Ook kun je dit telefonisch doen: T (079) 361 33 65 
Graag een korte beschrijving (maximaal vier zinnen). 
Afhankelijk hoeveel reacties er binnenkomen, maken 
we hier iets inspirerends van, dat voorlopig in De Regen-
boog komt te staan of hangen. Als we weer naar de kerk 
mogen komen, dan kunnen we elkaars herinneringen en 
ervaringen lezen en die vormen zo de basis voor nieuwe 
gezamenlijke ervaringen en herinneringen. Alvast 
hartelijk dank! 
 

   Namens de voorbereidingsgroep Startviering,  
   Tineke van Goeverden, Marijke Vis  
   Wil Bettenhaussen-Baak  

 

Verjaardagen 
Op 26 januari  
Dhr. E. Woudman en Dhr. C.A. Verheul 
 
 

Dhr. R. Utermark wordt op maandag 24 januari 81 jaar.  
 
Mevr. G.E. Batenburg wordt op donderdag 27 januari 
82 jaar.  
Mevr. E. Westra-van Brug wordt op vrijdag 28 januari 
84 jaar. 
 

Mevr. N.A. Polak wordt op 28 januari 81 jaar. 
 
Dhr. L. Wondergem wordt op 28 januari 92 jaar. 
 
Mevr. G.J. Rozenbrand-Schoenmaker wordt op 29 
januari 85 jaar. (Buytenhaghe, Bergmanstrook 45, 2726  
RR) 
 

Allen van harte gefeliciteerd! 
 

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

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 30 januari kopij 
uiterlijk woensdag 26 januari voor 18.00 uur 
 

mailto:ton.verheijke@live.nl
mailto:jhblankespoor@casema.nl
mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1082-De-Oase-Zoetermeer
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
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Eredienst De Oase  
En dan is het zo ver: de 
laatste zondagse eredienst 
in De Oase. Deze dienst is 
samen met Jaap van der 
Linden voorbereid. 
We hadden gehoopt 
afscheid te kunnen nemen 
in en met de hele 
gemeente, maar dat is nu 
niet mogelijk.  
De versoepelingen laten 
hiervoor weinig ruimte.  
De dienst zal alleen online 
uitgezonden worden, hetzij 
via YouTube of via kerk-
dienst gemist. Alleen mede-
werkers zullen aanwezig 
zijn, waaronder (oud)leden 
van de Cantorij die zijn uitgenodigd om een vocale 
bijdrage te leveren.  
Om toch iets van een gezamenlijk afscheid te mogelijk 
te maken, is er de mogelijkheid om op woensdagmiddag 
14.00 uur in de kerkzaal samen naar de dienst te kijken. 
U kunt u daarvoor via de mail of telefonisch opgeven bij 
ondergetekende. Ook hierbij geldt een maximum van 45 
personen. Mocht de behoefte groter zijn, dan wordt een 
tweede middag ingelast.  
Op een later moment zal nog een afscheidsmoment 
georganiseerd worden.  

Beppie van der Plas  
M 06 22 19 83 34  
E voorzitter@pwzz.nl 

 
Orde van dienst zondag 23 januari 2022 
 

Kerk : De Oase  
Liturgische kleur : Rood 
Voorganger : ds. J.W. van der Linden  
Ouderlingen : Beppie van der Plas  
  en Gerda Vooijs 
Diakenen : Monique Schrijver en  
  Wout van Goeverden 
Organist : Arie Vooijs 
Lector : Suzanne Granneman 
Koster : Taco Slagter 
1ste collecte : Diaconie 
2de collecte :  Missionair werk 
   (Kerk in, van en voor het dorp) 
Beamer : Loes van der Sluis 
Live Stream : Jan Jonker 
Zanggroep : Diverse leden van de voormalige  
  Cantorij van De Oase 

 
VOORBEREIDING 

Orgelspel  

Binnenkomst ambtsdragers  

Welkom door ouderling van dienst  
(die het voorbedenboek meteen al mee naar binnen heeft 
genomen) 

Aanvangslied: Lied 146c : 1 en 3  
Alles wat adem heeft love de Here   

Stilte 

Drempelgebed 

Bemoediging en groet 

Vg.  De Heer zij met u  
Gem. Ook met u zij de Heer  
Vg.  Onze hulp is in de naam van de Heer  
Gem.  die hemel en aarde gemaakt heeft  
Vg.   ..... Door Jezus Christus, onze Heer  
Gem.  amen  
 

Terugblik op 22 jaar kerken in De Oase en 50 jaar 
kerken in Meerzicht.  
 

Kyriegebed 

Glorialied: Psalm 77: 14 - 21 
 – De tocht door de Schelfzee – 
 gezongen in de bewerking van Jaap Feij 
 

14 Uw weg, God, is een heilige weg –  
welke god is zo groot als onze God?  

15  U bent toch de God die wonderen doet,  
U toont uw macht voor de ogen van de volken,  

16  met eigen arm heeft U uw volk bevrijd,  
de kinderen van Jakob en Jozef. sela  

17  Toen de zeeën U zagen, o God,  
Toen de zeeën U zagen, o God,  
toen het water U zag, krompen zij ineen,  
de afgronden beefden zelfs, beefden zelfs.  

18  De wolken stortten hun wateren uit,  
Langs de hemel rolde uw donder  
uw bliksems verlichtten de aarde  

19  de onderwereld schudde en beefde.  
20  Dwars door de zee ging uw weg,  

Uw pad voerde dwars door het machtige water,  
maar uw voetspoor was nergens te zien.  

21  U hebt uw volk als een kudde geleid  
aan de hand van Mozes en Aäron. 
 

DIENST VAN HET WOORD  

Gebed om de heilige Geest  

Aandacht voor de kinderen  
Kinderlied:  Lied 806: 1, 2 en 3  

Zomaar te gaan met een stok in je hand  

1ste  Schriftlezing: 
Numeri 20 vers 1  

In de eerste maand kwamen de Israëlieten, het hele 
volk, in de woestijn van Sin, en ze bleven lang in Kades. 
Mirjam stierf daar en werd er begraven.  

Deu 

Zingen:  Lied 85a: 1, 3 en 4 
Nu mag uw land onder uw glimlach liggen 

2de  Schriftlezing: 
Lucas 1 vers 1 t/m 4 en Lucas 4 vers 14 t/m 21  

Zingen:  Lied 835: 1, 2, 3 en 4          Jezus, ga ons voor 

Verkondiging  

Kort meditatief orgelspel  

(Geloof belijdend) Lied  
Lied 1002: 1 en 4       Een volk op weg gezet  

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Inzameling van de gaven  

Gebeden  
Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader  

mailto:voorzitter@pwzz.nl
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VAN OASE NAAR REGENBOOG  

Zingen:  Langs beelden van hoop  

Refrein:  

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.  
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.  
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.  
Ga met ons mee langs de beelden van hoop. 

In het begin klinken woorden van leven,  
bloemen van hoop bloeien in de woestijn.  
Want onze Heer heeft het kwade verdreven  
toen Hij koos om een mens te zijn  

Wie wijst de weg naar de bron van het leven?  
Wie is voor ons als een frisse fontein?  
Wie zal ons water te drinken geven?  
Wie zal het levende water zijn?  

Refrein:  
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.  
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.  
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.  
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.  

 
De liturgische symbolen worden overhandigd om 
weg te dragen  

Avondmaalstel  
Diaken Monique Schrijver: Zij aanschouwden God en 
zij aten en dronken     (Exodus 24:11)  

Voorganger: Wij danken U, o God, dat U ons hier hebt 
gevoed met brood en wijn, met uw liefde in Christus.  

Doopvontschaal  
Ouderling Gerda Vooijs: Zo zegt de Heer: Zie ik heb 
jou bij je naam geroepen, je bent van mij   (Jesaja 43:1)  

Voorganger: Wij danken U, o God, voor uw trouw van 
generatie op generatie. Laat het werk dat U begon niet 
varen in hen die hier gedoopt werden en in hen, die 
hier belijdenis deden.  

Luuk krijgt de waterkan en Nina krijgt Rainbow. 

 

Kanselbijbel  
Ouderling Beppie van der Plas: 
Heer, tot wie zullen wij gaan? 
U spreekt woorden van eeuwig 
leven; en wij hebben geloofd 
en erkend, dat U de heilige van 
God bent          (Johannes 6:68)  

Voorganger: Wij danken U, o 
kracht, liefde en inspiratie, hier 
tot ons gesproken  

Collectezak  
Kerkrentmeester Arie van den 
Berg: Bevestig Gij het werk 
van onze handen, ja het werk 
van onze handen, bevestig 
dat. 

Voorganger: Wij danken u, o 
God, voor het vele dat U ons 
gaf en voor de vele mogelijk-
heden om ons geld en ons 
goed, onze tijd en aandacht te 
delen met elkaar en anderen.  

Antependium  
Koster Taco Slagter: ‘Er is een tijd om te wenen en 
een tijd om te lachen, een tijd om te rouwklagen en 
een tijd om te dansen’       (Prediker 3:4)  

Voorganger: Wij danken U, o God, want de tijden van 
inkeer en van feest, de gewone tijden en de feest-
tijden, ja, al onze tijden zijn in uw hand. 

 
Zegen,  
afgesloten met een door allen gesproken: Amen  

 
 
We vertrekken in dankbaarheid en gaan op weg, terwijl 
we  

Zingen: Lied 802: 1, 4, 5 en 6 
Door de wereld gaat een woord  

 
 
Diaken Wout van Goeverden tilt de Paaskaars op en 
vertrekt als eerste met de Paaskaars  
 
 
gevolgd door:  
 

• Diaken Monique Schrijver met het Avondmaalstel 

• Ouderling Gerda Vooijs met de Doopvontschaal,  
Luuk met de waterkan en Nina met Rainbow  

• Ouderling Beppie van der Plas met de Kanselbijbel 

• Kerkrentmeester Arie van den Berg met de 
Collectezak 

• Koster Taco Slagter met het Antependium 

• Suzanne Granneman met een deel van het bloemstuk 
en Willem en Corniels met de lantaarns van de 
kindernevendienst en de tienerdienst  

• Voorganger Jaap van der Linden  
 


