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Nieuwsbrief  
   

Zondag 30 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 
Laatste eredienst 30 januari 2022 in de Pelgrimskerk 
“What’s in a name?” Ja, dit is een goede vraag! Even 
een geheugenopfrisser: 2022, ook de Pelgrimskerk is 
PWZZ en daarvoor: POR. Maar wist u en jij, dat het dit 
jaar ook 130 jaar geleden is, dat de Gereformeerde Kerk 
te Zegwaard (Zoetermeer) ontstond. Het heeft niet altijd 
zo geheten: 30 jaar daarvoor - in 1862 - was de insti-
tuering van de Christelijke Afgescheidene Gemeente te 
Zegwaard (Zoetermeer), nadat 10 jaar dààrvoor in 1852 
de Gereformeerde Gemeente onder het Kruis was 
opgeheven. De Christelijke Afgescheidene Gemeente 
te Zegwaard (Zoetermeer) veranderde in 1869 in 
Christelijke Gereformeerde Gemeente. In 1892 – bij de 
landelijke Vereniging tussen Christelijke Gereformeerde 
Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (uit 
de Doleantie) – veranderde de kerk opnieuw van naam 
en werd Gereformeerde Kerk te Zegwaard (en 
Zoetermeer) of Gereformeerde Kerk Zegwaard c.a. In 
1939 veranderde de naam echter definitief in 
Gereformeerde Kerk te Zoetermeer.  
 
Het waren gezegende èn turbulente tijden: Prediker 3 
geeft treffend woorden aan de geschiedenis van onze 
“Pelgrimskerkse” voorouders en onszelf. En het 
veranderen ging door: sinds 17 januari 2012 zijn de 
Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te 
Zoetermeer gefuseerd tot de Protestantse Gemeente 
Zoetermeer (PGZ). Die fusie werd op zaterdag 28 
januari 2012 in de Pelgrimskerk gevierd. En nu - 10 jaar 
en 2 dagen - later staan we in het NU, op de drempel 
van het verleden en de toekomst. Want de gemeente 
van Christus gaat door! Maar afscheid nemen van een - 
in 1932 aan de God van de hemel (Nehemia 2:20) 
gewijd en geliefd - Huis van en voor Hem, doet veel pijn. 
Hier is namelijk onder Zijn hoede en zegen het leven 
gevierd: hoogtepunten die ons levensverhaal in lief en 
leed markeren, staan in ons individuele en collectieve 
geheugen gegrift. Hier mochten velen de God van het 
Verbond leren kennen en mochten we in daden en 
woorden getuige van vrede zijn voor onze stad. 
 
Deze dag voelt daarom als diepe rouw, we hadden - 
2022, 90 jaar Pelgrimskerk - graag anders gezien. 
Maar naast onze tranen om het ontwijden, is er hoop, 
geloof en vertrouwen! Daarom ook Efeziërs 3:14-20. 
Aan God alle eer! Zijn lof stellen we vandaag centraal: 
in muziek, beelden, woorden, getuigenissen, liederen, 
samenzijn en het luiden van de klokken. 
 
 

 

“Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij? Hoofd 
omhoog! En hand in hand!” Gezegende zondag, 
namens de voorbereidingsgroep en Pelgrimskerkers.  
 

Ds. Sandra Hermanus-Schröder 
 

Toelichting op tweede collecte 
De Pelgrim is een plaats voor ontmoeting, bezinning en 
zingeving voor alle Zoetermeerders. Er is een breed 
programma waarin ieder iets zal vinden dat aanspreekt. 
Zo zijn er bijv.Taizévieringen, organiseert men 
inspirerende lezingen,  filmavonden, workshops, 
cursussen en (pelgrims)reizen. De Pelgrim is christelijk 
oecumenisch van opzet, dit betekent dat men opereert 
vanuit de volle breedte van de kerken. De Pelgrim wil er 
zijn voor iedereen zijn die zich bezig houdt met 
levensvragen, of je nu kerkelijk bent (geweest) of juist 
helemaal niet. www.depelgrimzoetermeer.nl 
 

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: 
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 
Regenboog 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 

 en Wil en Bettenhaussen-Baak 
 
 
 

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
http://www.depelgrimzoetermeer.nl/
mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
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Actie kerkbalans 2022  
Als het goed is heeft u vorige week een envelop van de 
actie kerkbalans 2022 ontvangen. Of als u digitaal 
toezegt, een link naar het toezeggingsformulier gehad 
(PS Zo niet, check voor de zekerheid de spambox). 
Mocht u de toezegging nog niet hebben ingevuld, hopen 
we dat u/jij dat alsnog doet. In de (nieuws)brief 
Kerkbalans 2022 kunt u lezen waar we als PWZZ voor 
gaan waaronder hopelijk binnenkort twee nieuwe 
predikanten. Uw/jouw financiële bijdrage maakt het 
mogelijk om kerk te zijn voor iedereen die de kerk nodig 
heeft, op welke manier dan ook! En durven we weer 
naar de toekomst te kijken, ondanks deze onzekere tijd. 
Namens de PWZZ-kerkrentmeesters alvast hartelijk 
bedankt! Henry van der Wiel 
 

Stemmen voor de nieuwe predikanten 
Zaterdag 29 januari kunt u tot 14.00 uur uw stem 
uitbrengen in een van de kerkgebouwen. Tot die tijd kunt 
u ook nog digitaal stemmen door uw stemformulier als 
bijlage te sturen naar info@pwzz.nl 
Om 14.00 uur sluit de stemmingstermijn en worden de 
stemmen in De Oase verzameld en daar geteld. Het 
tellen van de stemmen gebeurt onder leiding van Els 
Alebregse, Joke Westerhof, Jan de Graaf en Jan 
Jonker. 
De uitslag wordt zondag door de ouderling van dienst 
afgekondigd in de dienst in de Pelgrimskerk. 
 
Beppie van der Plas, 
Voorzitter Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 
 

Afscheidsdienst Oase 
We mogen terugkijken op een mooie en emotionele 
afscheidsdienst. Helaas werd de toegangssleutel tot 
YouTube niet geaccepteerd zodat er geen livestream 
mogelijk was. Gelukkig hebben Jan Jonker en Jan de 
Geus alles op alles gezet en was vanaf maandag de 
dienst wel te bekijken. Op woensdagmiddag hebben we 
met een aantal gemeenteleden de dienst gezamenlijk 
teruggekeken. 
Zoals gezegd was het een mooie dienst, waarin ds. 
Jaap van der Linden terugblikte op 50 jaar kerkzijn in 
Meerzicht, maar ook vooruit keek naar de toekomst. 
Jaap nam de ramen, en met name de ramen over Kades 
als uitgangspunt. Graag was het volk Israel daar 
gebleven, maar zij moesten verder. 
Of zoals Jaap het verwoordde: “Uit een oase moet je 
altijd weer vertrekken. Het is niet meer dan een 
pleisterplaats in de woestijn. En nu is het tijd weer op 
pad te gaan, met weemoed, maar ook vol warme 
herinneringen die helpen om op weg te gaan.” 

Aan het eind van de dienst werden de liturgische 
symbolen de kerk uitgedragen. Daarmee kwam een 
einde aan 50 jaar kerken in Meerzicht.  
Troost is dat wij onder Gods regenboog verder mogen 
trekken.                Beppie van der Plas, voorzitter PWZZ 
 

Afscheidsdienst Pelgrimskerk 
Ook onze gemeenteleden van de Pelgrimskerk wensen 
wij een mooie afscheidsdienst. Een dienst vol 
herinneringen, maar met perspectief op een nieuwe 
toekomst. 
Gezamenlijk dragen we de pijn die met een afscheid 
gepaard gaat. Maar ook vanuit de Pelgrimskerk mogen 
we vertrekken naar een nieuwe toekomst. Een 
gezegende dienst gewenst. 
Beppie van der Plas, vz PWZZ 
 

Afscheid Sandra Hermanus-Schröder 
Zondag eindigt ook het dienstverband van Sandra met 
onze gemeente. Meer dan twee jaar heeft ze zich 
ingezet, waarbij vooral de mensen van de Pelgrimskerk 
haar na aan het hart lagen. Het is dan ook mooi en 
passend dat haar laatste officiële dienst in de 
Pelgrimskerk is.  
Namens de wijkkerkenraad wil ik Sandra van harte 
bedanken voor haar inzet en ik wens haar en Anja veel 
geluk en liefde in hun verdere leven. Gelukkig zullen 
onze wegen elkaar nog regelmatig kruisen, want Sandra 
zal als gastpredikant nog wel voorgaan in onze 
gemeente. Beppie van der Plas, voorzitter PWZZ 
 

Lopers Actie Kerkbalans 2022 
Deze week komen de lopers voor 
de actie Kerkbalans de terug 
ontvangen enveloppen van de 
leden in Meerzicht e.o. bij ons 
inleveren. Dat is praktisch omdat 
Henk van Woerden, onze 
coördinator Kerkbalans, in 
Rokkeveen woont. Henk heeft zoals 

gebruikelijk wel gezorgd voor een kleine attentie voor de 
lopers. Dit jaar: gezellige Gerbera’s – kleur in ons 
kerkelijk leven! 

Hartelijke groet, Jan Jonker 
 

Inloophuis 

Het inloophuis is weer open. Vanaf 10.00 uur bent u van 
harte welkom voor een kopje koffie en een praatje. Om 
half twaalf er een korte viering. Op 4 februari is de 
voorganger pastor Matthé Vermeulen en de muziek 
wordt verzorgd door Jan van Vliet. 
Daarna is er soep en een broodje. 
 

Klavervier Maaltijd 
Klavervier maaltijden in de Oase: samen voor de ander  
Nog steeds kunt u elke dinsdagmiddag  van 16.00 tot 
17.00 uur een maaltijd afhalen in de Oase, Kerkenbos 
8; zo nodig kan dit thuis bezorgd worden.  
Bijdrage € 2,50 of meer p.p. 
Voor deelname aan de maaltijden graag telefonisch 
opgeven bij Ria van Dam: M 06 49 85 45 26 of Corrie 
Smits: T (079)  321 33 13, of via de email: 
mtderuiter48@gmail.com  
Uiterlijk op de maandag ervoor voor 20:00 uur. 
De netto opbrengsten vanaf april in 2021 bedroegen € 
2051,00. Deze komen ten goede aan hulp voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hartelijk dank. 

 Werkgroep ZWO 

mailto:hvdwiel_kerkrentmeester@outlook.com
mailto:info@pwzz.nl
mailto:mtderuiter48@gmail.com
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Werkgroep Communicatie PWZZ  
 
We willen Douwe Klaucke en Els Alebregtse bedanken 
voor hun inzet de afgelopen twee jaar bij onze 
werkgroep.  Douwe, we wensen jou heel veel sterkte bij 
de behandeling van je ziekte. En Els wensen we veel 
plezier bij de verhuizing per 1 april a.s.  Els heeft steeds 
de werkgroep getrokken en ik neem ’t stokje van haar 
over. We zijn nu met vier personen en we hebben een 
jaarplan opgesteld. Het ondersteunen van moderamen/ 
kerkenraad, werkgroepen, activiteiten op ’t gebied van 
communicatie is onze focus.  Ook onze gezamenlijke 
start van 13 februari a.s. zullen we extern onder de 
aandacht brengen. En hebt u de flyer Zoetermeer Zuid 
gezien met de kenmerken van de gemeente, die door 
WKR leden zijn geuit? Wij zijn er trots op. Hebt u vragen, 
laat ’t ons weten. Met hartelijke groet, namens de 
werkgroep, Sofie (bereikbaar via: M 06 53 52 94 62) 
V.l.n.r. op de foto: Jan Blankespoor, Willem van 
Lonkhuyzen,  Sofie van der Linden, Jessica Monker 

 

Talenten uit de Oase 
De bloemengroep PWZZ is een groep met vrouwen die 
vanaf 13 februari a.s. de bloemen op de zondagochtend 
en de liturgische schikkingen op onze hoogtijdagen 
gaan verzorgen.  De coördinator is Joke Lankhorst. We 
hebben  kennis gemaakt met 6 vrouwen uit de Oase die 
graag – wanneer zij aan de beurt zijn om de bloemen 
voor de zondagochtend te verzorgen – 2 bloem-
schikkingen maken. Sommigen doen dit al meer dan 30 
jaar en ze vinden ’t fantastisch om te doen!  Iemand 
merkte op: ‘Als zij de bloemschikking doet, kijken de 
bloemen je aan, zo prachtig!”. Zij gaan dit doen op de 
vrijdagochtend en hebben ook al kennis gemaakt met 
Wil Bettenhaussen van het inloophuis;  de afspraken 
waren snel gemaakt. We verheugen ons erop om de 
resultaten van jullie talent te zien, Janny Lukaart, Joke 
Savalle, Els den Duin, Coby Schoonen, Marja van Andel 
en Anneke Laarman! 
Wij vinden ’t hartverwarmend te merken dat er wéér een 
groep mensen is, die  graag meedoen aan het bouwen 
van ‘Wij van Zuid’.  Hartelijke groet, Eefke van den 
Broek en Sofie van der Linden (projectteam 3=1). 
 

ILOZ in 2022 
Op 27 januari jl. hadden we vanuit het ILOZ alle 
Zoetermeerders uit willen nodigen voor de Nieuwjaars-
bijeenkomst. Helaas hebben we die vanwege corona 
moeten cancelen. Maar we zitten niet stil. Samen met 
het Beraad van Kerken is er een prachtige 
welkomstactie op gang gekomen voor de mensen, die 

tijdelijk in de voormalige gevangenis ondergebracht 
worden. Er zijn heel veel kleurrijke tekeningen, kaarten 
en schilderijen verzameld om hun onderkomen op te 
fleuren. 
Daarnaast is er een animatiefilmpje gemaakt om te laten 
zien wat het ILOZ in 2022 wil  organiseren.We nodigen 
u van harte uit om op www.iloz.org of via onze 
Facebook site te kijken, waaraan u dit jaar mee kunt 
doen. 

Namens het ILOZ-bestuur, Els Alebregtse 
 

Wij van Zuid:  

 

Bloemengroeten 
Vanuit de Pelgrimskerk gaat het liturgische bloemstuk 
van deze zondag (gemaakt door Marjoke Lankhorst) als 
groet van de gemeente naar ds. Sandra Hermanus-
Schröder. Met dank voor al het werk dat zij voor onze 
gemeente heeft verricht. Wij wensen haar samen met 
Anja een gezegende toekomst en zijn blij dat we hun 
beide zullen blijven ontmoeten. 
Ook gaat er een bloemengroet naar Jaap en Corrie van 
der Tas.                       Als dank voor hun jaren lange 
zorg voor de bloemengroet en al het werk dat zij voor de 
Pelgrimskerkgemeente hebben gedaan. mv 
Vanuit de Regenboog gaan deze week bloemen naar 
Karine Engels.                           Zij heeft de zorg voor 
mw. Nel Snip die in de Floriadehof woont. Karine doet 
dat met veel liefde en toewijding. We wensen haar Gods 
Geestkracht toe om dit in liefde vol te houden. 
Vanuit de Oase zijn deze week met een hartelijke groet 
bloemen     gegaan     naar     mevr.     Els     Alebregtse,  
als dank voor haar jarenlange werkzaamheden voor de 
Oase. 
 

Meeleven 
Bericht van overlijden 
Wij ontvingen bericht van het overlijden van ons oud-
gemeentelid mevr. Greet van Dijk-van Tol. Zij overleed 
op 18 januari 2022 in de leeftijd van 86 jaar. Zij was de 
weduwe van dhr. Hugo van Dijk. Greet woonde tot april 
vorig jaar aan de Holterberg. Toen verhuisde zij naar 
verzorgingshuis Het Anker in Voorburg. In de 
coronajaren had Ellen Jonker frequent telefonisch 
contact met haar. Zij volgde graag nog de berichten 
over leden van de Oase gemeenschap in de wekelijkse 
Nieuwsbrief. In eerdere jaren was Greet vaak zondags 
bij de dienst in de Oase te zien. Eind vorig jaar is zij op 
haar verzoek overgeschreven naar de Protestantse 
wijkgemeente Oude Kerk te Voorburg. De uitvaart van 
Greet van Dijk heeft in besloten kring plaatsgevonden 
op woensdag 26 januari 2022. 
Wij gedenken de kinderen, (achter)kleinkinderen en 
verdere familie van Greet in onze gebeden. We wensen 
hun de troostrijke nabijheid van God en mensen. 
 

Verjaardagen 
Dhr. A. Brandt wordt op zondag 30 januari 83 jaar. 
 
Mevr. J. de Best-Bron wordt op maandag 31 januari 85 
jaar. 
Dhr. H. Kawczynski is al op maandag 10 januari 82 
jaar geworden. 
Door een technische vergissing stond hij niet op de lijst. 
Mevr. H.M. Lamping-Bogaard wordt op 30 januari 82 
jaar. 

http://www.iloz.org/
https://www.facebook.com/AmbassadevanVredeZoete/
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Dhr. J. van Dam wordt op 30 januari 81 jaar. 
 
Mevr. E.G.B. Kruik-Verschoor wordt op 31 januari 82 
jaar. 
Dhr. C.W. Kühlman wordt op 1 februari 85 jaar. 
 
Mevr. T. Jol-Bal wordt op 1 februari 92 jaar. 
(Floriadehof, Willemijngang 40, kamer 307, 2719 BR)  
Mevr. L.J. Wijnmaalen-van Leliveld wordt op 3 februari 
91 jaar. 
Allen (alsnog) van harte gefeliciteerd! 
 

Dank voor alles 
Het contract voor hulpdiensten pastoraat en eredienst 
zou tijdelijk zijn, met een kleine verlenging: van 1 
december 2019 t/m 31 januari 2022. Zo was het en zo 
is het gegaan.  
Met goede gedachten denk ik terug aan de mooie 
momenten die we met elkaar op zeer veel verschillende 
wijzen hebben mogen beleven. Een van de doelen die 
ik - samen met pastor Sjon Donkers toen we in 2019 
begonnen - voor ogen had en die bij onze opdracht 
hoorde, was: helen & verbinden. Heel dankbaar ben ik 
voor de God van de hemel, die het ons zal doen 
gelukken (Nehemia 2:20). Met Hem is er veel goeds tot 
stand gekomen! 
Grote dank aan u en jullie voor de vele appjes, belletjes 
en mails: u en jullie te ontmoeten heb ik ervaren als een 
zegen. Omzien naar elkaar, in tijden van leven en 
sterven, in tijden van huilen en dansen, samen praten 
en bidden, Gods woord lezen en elkaars lasten dragen, 
wat is de christelijke gemeente toch een wonder in onze 
samenleving! Dank voor uw gastvrijheid, voor uw 
verhalen, voor uw vertrouwen.  
Dank voor alle samenwerking, m.n. in het pastores- en 
pastorale team, de Werkgroep Vieren, de Leden-
administrateurs en allen die in en rondom de kerk de 
handen uit de mouwen steken.  
Met veel plezier heb ik in het eerste jaar van de corona 
menig online bemoediging, vlog en Woensdag specials 
gemaakt - samen met jou en met u. Ik meen dat dit het 
leren kennen van elkaar heeft bevorderd. Ook dank ik 
voor alle interactie, geduld en luisterbereidheid, tijdens 
vergaderingen of als ik mocht voorgaan in een eredienst 
of een viering: ik weet dat velen aan mij hebben moeten 
wennen en ook dat het niet altijd is gelukt om van mij 
naar u uit de juiste toon te treffen. Van harte hoop ik 
echter, dat u en jullie in mij hebben mogen horen, zien 
en ervaren, dat ik werkelijk geloof dat Jezus Christus de 
Heer der Kerk is, en dat de kerk een hoge opdracht 
heeft, omdat God heel de wereld liefheeft (Johannes 
3:16).  
Er is ook een keerzijde: dat kerken sluiten - De Oase, 
ons geestelijk thuis en waar ds. Jaap van der Linden het 
huwelijk van Anja en mij heeft gezegend, en de 
Pelgrimskerk, het gebouw waar ik in de loop der tijd mijn 
hart aan heb verpand - is voor mij persoonlijk een 
gitzwarte bladzijde in mijn geloofsboek. Dat de 
gemeente van Christus doorgaat en dat De Regenboog, 
als een aan God gewijde plaats, een herberg mag zijn 
waar velen mogen groeien in geloof, hoop en liefde, is 
een prachtig toekomstperspectief. En wat een vreugde 
dat er zicht is op twee nieuwe predikanten. 
 
Tot slot, de Heer der Kerk heb ik willen dienen - met 
vallen en opstaan; Gods liefde heb ik willen brengen in 
uw en jullie huizen of waar u of jij ook woont of verblijft; 

het Evangelie voor alle schepselen (Marcus 16:15 / 
Kolossenzen 1:20) - Gods genade, het offer van Jezus 
en het wonder van de Heilige Geest - heb ik willen 
verkondigen. En nu is het tijd voor iets nieuws. 30 
januari 2022, de laatste eredienst van de Pelgrimskerk 
is ook mijn afscheid. Moge het u en jullie allen goed 
gaan! Gods vrede & rijke zegen gewenst, ook namens 
Anja, mijn liefste lieverd,  

Ds. Sandra Hermanus-Schröder 
 

Bedankje 
Hartelijk dank voor de bloemen die ik voor mijn 
verjaardag mocht ontvangen namens de Pelgrimskerk-
gemeente  (PWZZ). 

Emmy Mans 
 

In memoriam 
Meeleven met de familie Tanja  
Op donderdagavond 13 januari is Jacob Everinus 
Joseph   (Jaap)   Tanja   in   zijn   eigen   huis   aan   het       
                          vredig heengegaan in de leeftijd van 79 
jaar. De dankdienst voor zijn leven was op 20 januari in 
'De Oase'.  
Jaaps moeder overleed toen Jaap nog een peuter was. 
Jaap trouwde met Sacha en ze kregen zoon Luc en 
dochter Janneke en later schoondochter Annemieke. 
Met hart en ziel heeft Jaap zich voor de kerk ingezet, 
vooral in zijn toenmalige woonplaats bij Best, tot het qua 
gezondheid niet meer ging.  
We bidden Sacha en de kinderen de liefdevolle 
nabijheid van God en mensen toe. 

Ds. Marjan Zebregs     

 

 

 

Redactie nieuwsbrief PWZZ 
 

Algemene kopij en kopij vanuit de Pelgrimskerk,  
De Oase en De Regenboog kunt u sturen naar:  
nieuwsbrief@pwzz.nl 
 

Kopij voor de Nieuwsbrief van zondag 6 februari 2022 
uiterlijk woensdag 2 februari voor 18.00 uur 
 

 

Opgave voor de dienst 
 

Alleen leden van de gemeente rondom De Regenboog 
kunnen zich voor de live viering op zondag 6 februari 
2022 opgeven via de onderstaande link: 
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=583 
 

of telefonisch bij Willem van Lonkhuyzen, 
M 06 20 97 81 86 (graag tussen 19.00-21.00 uur) 
 

Live of later de dienst meebeleven: 

via ons YouTube kanaal of via de kerkomroep 
( De Regenboog ) 
 

 

Opgave voor de dienst 
 

Alleen leden van de gemeente rondom De Pelgrims-
kerk kunnen zich voor de live viering op zondag 30 
januari 2022 opgeven via de onderstaande link: 
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=578 
 

of telefonisch bij Willem van Lonkhuyzen, 
M 06 20 97 81 86 (graag tussen 19.00-21.00 uur) 
 

Live of later de dienst meebeleven: 

via ons YouTube kanaal of via de kerkomroep 
( Pelgrimskerk ) 
 

mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=583
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=578
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10951
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Orde van dienst zondag 30 januari 2022 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerk Pelgrimskerk 
Liturgische kleur Wit 
Voorganger Ds. Sandra Hermanus-Schröder 
Organist Frank van de Beld 
Ouderling Astrid Maas 
Diaken Marianne Klaucke 
Lectoren Niels Maas en Yvette Maas 
Cantorij betrokken gemeenteleden van de  
  Pelgrimskerk 
Getuigenissen Janny Rook, Bauke Wagenaar, 
 Tom Westerhof en De Pelgrim 
Collecte 1) Diaconie, 2) De Pelgrim 
 

Liturgische  Bauke Wagenaar, Janny de Zeeuw, 
voorwerpen Tiny Havenaar, Marijke de Bruin 
uitdragen Marianne Klaucke, Ger Roos 
 en  Jan de Wilde 
 

Voorzitter wijkkerkenraad Beppie van der Plas 
  voor dankwoord en afscheid van  
  Sandra als pastor 
Koster Dirk Ras 
Livestream Jan de Geus en Jan Jonker 
Pentekening beschikbaar gesteld door Jaap Buis 
Bloemschikking Marjoke Lankhorst 
 

KOMEN 
 

Orgelspel 
 

Binnenkomst voorganger en ambtsdragers 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

We gaan zo mogelijk staan 
 

Aanvangslied: 'Ik sla mijn ogen op en zie' 
 Psalm 121 vers 1 en 2 (NLB) 
 

Moment van stilte voor persoonlijke voorbereiding  
 

Begroeting en bemoediging 
(v.) Genade en vrede voor u en jullie allemaal, van God 
 onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. 
(g.) Amen 
(v.) Onze hulp is in de naam van de Heer 
(g.) die hemel en aarde gemaakt heeft 
(v.) Kort gebed, besloten met:  
 door Jezus Christus onze Heer 
(g.) Amen 
 

We gaan zitten 
 

Vervolg aanvangslied: 
'De Heer brengt al uw heil tot stand' 

                      Psalm 121 vers 3 en 4 (NLB) 
 

Kyriëgebed 
(v.) besloten met de woorden: 
 'Daarom roepen wij zingend tot U' 
(g.) Heer, ontferm U (3x) 
 

Gloria 
gecomponeerd door Frank van de Beld 
uitgevoerd door de Cantorij 
 

WOORD 
 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest  
 

Moment voor de kinderen 
 

Kinderlied: 'Kaarsenlied' 
melodie: Frank van de Beld; tekst: Geert Tromp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zingen: 'Door de wereld gaat een woord' 
 Lied 802 vers 1, 4 en 5 (NLB) 
 

Eerste Bijbellezing: Prediker 3: 1 - 8 (NBV) 
 (door lectoren) 
 

Zingen: 'Tijd van troosten tijd van tranen' 
 Lied 845 vers 2 en 3 (NLB) 
 

Lezing door voorganger: Efeziërs 3: 14 - 19 
  

 Lofzegging 
 

-   U komt de lof toe, U het gezang, 
 U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
 In alle eeuwen der eeuwen 
 

Verkondiging 
 

Muzikaal intermezzo 
compositie: Frank van de Beld 
 

Kort(e) getuigenis(sen) 
• Janny Rook (een leven lang Pelgrimskerk) 

• Bauke Wagenaar ("kinderen" van de PGK, zoals de Hoeve) 

• Tom Westerhof (hartelijke oecumene in het Oude Dorp) 

• De Pelgrim (samen in de Pelgrimskerk) 
 

ANTWOORD 
 

We gaan zo mogelijk staan 
 

Gezongen Apostolische Geloofsbelijdenis 
 

We gaan zitten 
 

Dienst van de gebeden 
 

Dankgebed, voorbeden, besloten met gezongen: 
'Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons'  
Stil gebed en Onze Vader (oecumenische tekst) 
 

Collecte 1) voor Diaconie en 2) voor De Pelgrim 
 

Luisteren: '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.  
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- 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. 
 

 Refrein: 
 

- Licht uit de hemel, een stralende morgen! 
 Opent voor mensen een vergezicht 
 Zo kun je gaan, in vrede geborgen 
 Dromend een droom van aanstekelijk licht. 
 

 Refrein: 
 
Kort woord van dank en afscheid van Sandra als pastor, 
door de voorzitter van de wijkkerkenraad 
 

GAAN 
 

Zingen: 'Door de nacht van strijd en zorgen' 
 Lied 801 vers 1, 4, 5, 7 en 8 (NLB) 
 

Liturgische voorwerpen uitgedragen, 
we vertrekken in dankbaarheid en gaan op weg 
 

 Kanselbijbel 
(g.) Heer, tot wie zullen wij gaan? U hebt woorden van 
 eeuwig leven; en wij hebben geloofd en erkend,  
 dat Gij zijt de heilige Gods (Johannes 6:68) 
(v.) Wij danken U, o God, voor Uw woord van troost en  
 kracht, liefde en inspiratie, hier tot ons gesproken 
 

 Antependia 
(g.) 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) 
(v.) Wij danken U, o God, want de tijden van inkeer en  
 van feest, de gewone en feesttijden, ja, al onze tijden  
 zijn in Uw hand 
 

 Doopvont & Feestboek  
(g.) Zo zegt de Heer: Zie, Ik heb jou bij je naam 

geroepen, je bent van Mij (Jesaja 43:1) 
(v.) 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, die hier belijdenis  
 deden en allen die Uw zegen voor hun leven hier  
 mochten ontvangen. 
 

 Avondmaalstel 
(g.) Zij aanschouwden God en zij aten en dronken  
 (Exodus 24:11) 
(v.) Wij danken U, o God, dat U ons hier hebt gevoed  
 met brood en wijn, met Uw liefde voor Christus 
 

 Collectezakken 
(g.) Bevestig Gij het werk van onze handen over ons,  
 ja het werk van onze handen, bevestig dat 
 (Psalm 90:17) 
(v.) Wij danken u, o God, voor het vele dat U ons gaf  
 en voor de vele mogelijkheden om ons geld en ons  
 goed, onze tijd en aandacht te delen met elkaar en  
 anderen 
 

 Paaskaars 
(g.) Jezus zegt: "Ik ben het licht voor de wereld" 

(Johannes 8:12) 
(v.) Wie Jezus volgt, loopt nooit meer in de duisternis, 

maar heeft Licht dat leven geeft 
 

Zegen, beantwoord met het bezongen 'Amen' 
 

Voorwerpen worden door de grote deuren uitgedragen, 
terwijl allen zingen en de klokken luiden 
 
 
 

Zingen: 'Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij' 
 Lied 232: 1 en 4 (Zangbundel Joh. de Heer) 
 

- Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij, 
 't Oog omhoog en hand in hand?" 
 Wij gaan op des Konings roepstem, 
 Naar ons huis en Vaderland. 
 Over bergen en door dalen 
 Gaan wij naar die blijde zalen, 
 Gaan wij naar die blijde zalen 
 Van Gods huis in 't Vaderland. 
 Gaan wij naar die blijde zalen 
 Van Gods huis in 't Vaderland. 
 

- Pelgrims, zegt ons, mogen wij ook 
 Met u trekken naar dat land?" 
 Komt, weest welkom, volgt ons allen, 
 't Oog omhoog en hand aan hand. 
 Bij der eng'len vreugdezangen 
 Zal ons Jezus Zelf ontvangen, 
 Zal ons Jezus Zelf ontvangen, 
 In Gods huis in 't Vaderland. 
 Zal ons Jezus Zelf ontvangen, 
 In Gods huis in 't Vaderland. 
 

Orgelspel 
compositie: Frank van de Beld 
 

-*-*- 
 
Liturgische schikking 
 
 Dit is een liturgische schikking van  
 liefde en trouw, Gods werk door  
 ons heen, en afscheid van een 
 gewijde Heilige plaats, Huis van  
 God. De roos is het symbool voor  
 “liefde”. De “roze” roos staat  voor  
 jou en mij: je hebt je taak – in en  
 rondom dit Huis van God, de  
 Pelgrimskerk - met liefde voor God,  
 mensen en Gods schepping  tot het  
 einde toe vervuld. 
 Je mag het nu loslaten.  

 
De klimop staat voor trouw: trouw aan God, trouw aan 
de gemeente, trouw aan Gods woord. 
 
De drie paarse calla's staan voor de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest: de Vader die je kracht geeft, de Zoon 
die voor ons geleden heeft waardoor wij Gods woord 
mogen uitdragen naar eenieder die het horen wil, de 
Heilige Geest die overal met ons mee gaat en ons de 
juiste woorden in de mond legt. 
 
De vier schermbloemen staan voor de gemeente die 
dankbaarheid wil tonen voor al het werk dat door haar 
verricht is de afgelopen jaren. 
De groene bladeren staan voor de geborgenheid bij God 
waar we altijd kunnen schuilen ook als er veranderingen 
in ons leven plaats vinden. 
 
Voor deze gemeente komt er een grote verandering ... 
Vertrouw op God: Hij zal voor ons blijven zorgen. 
Het maakt voor God niet uit vanuit welk kerkgebouw wij 
Hem aanbidden en loven, als het maar uit je hart komt. 
  

Marjoke Lankhorst  

 


