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Nieuwsbrief  
   

Zondag 6 februari 2022 WWW.PWZZ.NL 

Pastores: 
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 
 

 

  
 

Bij de dienst 
Afscheidsdienst 6 februari van de Regenboog 
gemeente. 
Op het eerste gezicht lijkt het wat vreemd om in de 
Regenboog een afscheidsdienst te hebben. Deze blijft 
immers open en wordt de kerk van de nieuwe gemeente 
van “Zuid”. 
En toch een afscheidsdienst. Niet van het gebouw maar 
wel van de Regenbooggemeente. Vanaf 13 februari zijn 
we een nieuwe gemeente en ontmoeten we zusters en 
broeders die we misschien eerder niet kenden. In de 
viering lezen we uit een brief die Paulus schrijft aan de 
Tessalonicenzen (hoofdstuk 5 vanaf vers 12). De eerste 
aansporing is “leef in vrede met elkaar” en de laatste die 
we lezen is “doof de geest niet uit”. We gaan op zoek 
naar hoe hij de gemeente aanmoedigt om dit waar te 
kunnen maken. Het thema van de viering is dan ook: 
“Welke bagage krijgen we mee?”, want de weg die we 
met elkaar gaan afleggen maken we zeker niet met een 
lege rugzak maar met teksten die ons aanmoedigen en 
liederen die ons opgewekt maken. Aan het eind van de 
viering maken ook wij het liturgisch centrum leeg. Op 
deze manier maken wij ruimte voor de attributen die 
onze nieuwe medebewoners mee zullen brengen uit 
hun voormalige kerkgebouwen. We zullen als laatste de 
paaskaars wegdragen. Dat doen we vol belofte met de 
woorden:  
Licht dat terugkomt,  
hoop die niet sterven wil,  
vrede die bij ons blijft. 

Wil Bettenhaussen 

 

Toelichting op eerste collecte 
Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda 
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om 
voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger 
door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er 
droogte, soms staan de velden onder water. Samen met 
de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie 
boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. 
Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun 
oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. 
Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het 
hele bedrag gebruiken voor een grotere 
(landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en 
boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze 
maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie 
te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen 
houden. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u 
boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de 

 

kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd 
kunnen bieden? Kijk voor meer informatie op: 
www.kerkinactie.nl/boerinoeganda 
 

Uitslag gemeentestemming  
Afgelopen zaterdag kon u als gemeente uw stem 
uitbrengen over de voordracht van Els en Jan van der 
Wolf als predikanten voor onze gemeente. Ik ben blij dat 
zoveel gemeenteleden hun stem hebben uitgebracht, 
en vooral dat de uitslag overweldigend positief was.  
De stemmen werden geteld door Els Alebregse, Jan de 
Graaf, Jan Jonker en Joke Westerhof. Er zijn in totaal 
181 geldige stemmen, waarvan 178 stemmen positief 
en 3 stemmen negatief. Een verslag van de telling zal 
op het beveiligde deel  van de website geplaatst worden, 
en is daarnaast op te vragen bij de scriba. 
Wanneer er geen bezwaren tegen de procedure worden 
/zijn ingebracht, zal op zaterdag 5 februari de 
beroepings-brief overhandigd worden aan Els en Jan.  
Het beroep zal ook a.s. zondag in alle kerken van de 
Protestantse Gemeente Zoetermeer worden 
afgekondigd. 
 

Beppie van der Plas 
Voorzitter Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 
 

Hartelijke dank voor mooie cadeau 
Lieve geloofsgenoten, heel hartelijke 
dank voor het prachtige cadeau: een 
Joods vegan kookboek, geschreven 
vanuit de vraag waarom uitgerekend 
Tel Aviv is uitgegroeid tot de vegan 
capital of the world. 
Anja en ik gaan er heerlijk uit koken. 
En ja, als de nieuwe eettafel - 
waarvoor u een vorstelijke bijdrage 

heeft gegeven, heel hartelijk dank! - eenmaal is 
gearriveerd op de Tijberg 58, bent u en ben je van harte 
welkom voor de open huiskamergesprekken over kerk-
zijn in 2022. Maar voorlopig houd ik het de komende 
maanden rustig, met hier en daar een gastpreekbeurt, 
het slot van het leerhuis ‘veelkleurige Jezus’ en een 
enkele bijdrage in het kader van Gaandeweg. Vanaf 
deze plaats wens ik onze collega, ds Peter Wattèl, voor 
de PGK, van harte Gods zegen toe. En ook ds. Marjan 
Zebregs en Wil Bettenhaussen, en de wijkkerkenraad, 
dank voor alles en Gods zegen gewenst! Vriendelijke 
groet, ook namens Anja, 
 

Sandra Hermanus-Schröder 

https://www.pwzz.nl/
mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
mailto:ds@peterwattel.nl
mailto:m.zebregs@protestantsekerk.nl
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
http://www.kerkinactie.nl/boerinoeganda
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Herinneringen uit ons kerkelijke 
leven van 1854 - 1932 
Het ervaringsverhaal van diaken J. Van 
Os is te lezen in de bovenstaande titel. 
Heeft u belangstelling voor dit 
wonderlijke verhaal en wilt u het nog 
eens nalezen? Stuurt u dan een mailtje 

naar scbhermanus@gmail.com  
 

 

Afscheidsdienst in de Pelgrimskerk 

Er is een tijd…. 
Afgelopen zondag, 30 januari 2022, was het zover, de 
laatste eredienst in de Pelgrimskerk. Een dubbel 
afscheid, zowel van het gebouw als plek voor de 
eredienst als van dominee Sandra Hermanus-
Schröder. Het was een mooie dienst, gevoelens van 
verdriet en rouw enerzijds, gevoelens van dankbaarheid 
voor wat samen is beleefd anderzijds. 
We hebben geluisterd naar de verhalen van vroeger en 
van nu, verteld door Sandra en verschillende 
gemeenteleden. Volgens Bauke Wagenaar was de kerk 
een schuilplaats voor de leden, een heilige plek, van 
waaruit  je de wereld in ging. De Pelgrimshoeve is 
daaruit ontstaan, evenals Cantate Deo en Harpe 
Davids. Janny Rook vertelde over haar verleden, samen 
met haar zus Tiny en broer Jacques. Tom Westerhof 
haalde de oecumenische contacten aan in het Dorp en 
het ‘Feestboek’. Organist Frank van de Beld heeft eigen 
composities gespeeld, de cantorij heeft zijn ‘Gloria’ 
gezongen. Ook andere namen kwamen voorbij. Gerda 
Griffioen bedankte voor de samenwerking met De 
Pelgrim. Beppie van der Plas bedankte Sandra voor 
haar inzet in de ruim 2 jaar dat zij verbonden was aan 
de gemeente. Sandra heeft altijd de verbinding gezocht 
en vooral gevonden in de Pelgrimskerk. Het cadeau dat 
zij kreeg, is haar dan ook van harte gegund. Na de 
zegen hebben gemeenteleden voorwerpen 
uitgedragen: de kanselbijbel, de antependia, water uit 
het doopvont, het Feestboek, het avondmaalstel, de 
collectezakken (met korte en lange steel) en de 
paaskaars. Dat gebeurde met het zingen van: 
‘Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij’, terwijl de 
kerkklokken luidden. Wat een emotioneel moment! We 
zijn gegaan met ‘’t oog omhoog en hand in hand’, met 
hoop en vertrouwen in ons hart dat Gods Geest 
meetrekt de toekomst tegemoet, op weg naar de 
Regenboog in Rokkeveen. 
 

Marga Schipper 
 

p.s via deze link is een uitgebreider verslag te lezen: 
https://gereformeerdekerken.info/2022/01/31/een-
dag-van-verlies-en-huilen-maar-er-komt-ook-een-
tijd-van-helen/ 
 

Paaskaars voor thuis 
Vanuit de werkgroep eredienst wordt u de mogelijkheid 
geboden om een paaskaars voor thuis te bestellen. Dit 
kan aanzienlijk schelen in de verzendkosten. Kijk op de 
website https://www.bocashop.nl/huispaaskaarsen. 
html voor alle details van de kaarsen. 
Heeft u een keus gemaakt en wilt u bestellen of heeft u 
hulp nodig dan kunt u met mij bellen of e-mailen.  
Willem van Lonkhuyzen, mobiel: 06 20 97 81 86 of e-
mail: jw.van.lonkhuyzen@ziggo.nl 
 

Opknappen Parelgrijs: handjes gevraagd   
Voordat het predikantenechtpaar Jan en Els van der 
Wolf richting Zoetermeer komen, wordt eerst de pastorie 
aan het Parelgrijs flink onder handen genomen: o.a. 
nieuwe keuken en vloer in woonkamer, nieuwe 
badkamer, nieuw behangetje en tuin. Besloten is om 
een groot deel van het kluswerk zelf uit te voeren, 
waarbij Gerard Bettenhaussen en Wim van der Ende al 
een hoop werk oppakken. Maar zij kunnen het natuurlijk 
niet alleen! Daarom hierbij een oproep voor vrijwilligers 
die de komende weken mee willen helpen klussen zoals 
behang afstomen, witten, sauzen en bijkomende 
klusjes. Stuur mij een mail als je tijd en zin hebt. 
Henry van der Wiel, voorzitter kerkrentmeesters PWZZ 
 

Oude telefoonnummers 
Af en toe, als ik gemeenteleden probeer te bellen, krijg 
ik de informatietoon: nummer niet in gebruik. Mijn vraag: 
Als uw telefoonnummer gewijzigd is, of als u alleen nog 
mobiel bereikbaar bent, wilt u dat doorgeven? Dan kan 
ik u eens bellen om te horen hoe het is en eventueel een 
afspraak te maken. 
 

ds. Peter Wattèl, M 06 53 44 89 11, E ds@peterwattel.nl 
 

Koffieschenkers staan klaar ... voor de start van 
PWZZ 
Op 25 januari hebben ze met elkaar kennisgemaakt. De 
mensen die al jaren koffiedienst hebben in de kerk op 
de zondagochtend.  Ze hebben een nieuwe coördinator 
namelijk Eveline van Velzen! Het is een groep van 18 
mensen die praktisch als ze zijn graag weer de mensen 
ontvangen aan de koffietafel! Bij de kennismaking 
bleken sommigen al jaren actief geweest te zijn in de 
kerk…..én aangaven dat ze alleen nog op dit lijstje 
wilden staan. Dat gaf veel herkenning en gelach bij de 

gehele groep. Er zijn 
afspraken gemaakt, 
het gebouw is ver-
kend, de keuken is 
bekeken onder leiding 
van de beheerder 
Marja Oosterveen. 
Kortom, deze groep is 
er klaar voor!  We 
vonden ’t een gezel-

lige, inspirerende bijeenkomst.  
Met hartelijke groet, Eefke van den Broek en Sofie van 
der Linden (projectteam 3=1) 
V.l.n.r. bovenste rij John Rijksen, Truus Keizer, Inge 
Reinking, Eveline van Velzen, Inge van Eekelen, 
Marijke Vis, Janny de Zeeuw. 
Midden: Els Rijksen, Marianne Klaucke. 
Onderste rij: Marga Verbruggen, Marja Oosterveen, 
Tanja Elings, Mellien Bessenbinder, Co Jongejan. 
N.B. Greet de Jongh en Thea en Gerard Weerdenburg 
staan niet op de foto 
 

Klavervier Maaltijd 
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 e-mail: mtderuiter48@gmail.com 
Uiterlijk op de maandag ervoor voor 20:00 uur. 
 

Werkgroep ZWO 

mailto:scbhermanus@gmail.com
https://gereformeerdekerken.info/2022/01/31/een-dag-van-verlies-en-huilen-maar-er-komt-ook-een-tijd-van-helen/
https://gereformeerdekerken.info/2022/01/31/een-dag-van-verlies-en-huilen-maar-er-komt-ook-een-tijd-van-helen/
https://gereformeerdekerken.info/2022/01/31/een-dag-van-verlies-en-huilen-maar-er-komt-ook-een-tijd-van-helen/
https://www.bocashop.nl/huispaaskaarsen.%20html
https://www.bocashop.nl/huispaaskaarsen.%20html
mailto:jw.van.lonkhuyzen@ziggo.nl
mailto:hvdwiel_kerkrentmeester@outlook.com
mailto:ds@peterwattel.nl
mailto:mtderuiter48@gmail.com
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Stichting Present 
Valentijnskaartenactie 2022 
We gaan liefde uitdelen in Zoetermeer! Maak en schrijf 
een persoonlijke kaart voor een stadsgenoot en fleur 
hem/haar op met jouw mooie kaart en bemoedigende 
woorden! Onze droom is dat we heel veel mensen in 
Zoetermeer die het nu moeilijk hebben, o.a. vanwege 
de coronacrisis, kunnen opvrolijken met een kaart. De 
kaarten komen terecht bij stadsgenoten die wonen in 
een woongroep of instelling. Denk daarbij aan: mensen 
met een verstandelijke of lichamelijke beperking, 
ouderen in verzorgingshuizen, maar zeker ook gezinnen 
die begeleid wonen en mensen in de opvang voor dak- 
en thuislozen. Ook bij genoeg kaarten ook 
de statushouders die binnenkort in onze stad komen 
wonen. Voor deze mensen is de lockdown een erg 
moeilijke tijd en jouw kaartje, maar vooral jouw 
persoonlijke woorden en bemoediging kan hun dag 
weer helemaal goedmaken! Jouw kaart(en) kun je heel 

simpel inleveren bij één van onze verzamelpunten:   

Helpen bij bezorgen?  
Present Zoetermeer regelt de bezorging van de kaarten 
samen met vrijwilligers. Wil jij meehelpen met het 
rondbrengen van de kaarten op 11 februari? Meld je 
hiervoor dan vóór 2 februari aan via onze website: 
https://stichtingpresent.nl/zoetermeer/ik-wil-helpen/ 
valentijnskaartenactie-2022/ 
 

NL Doet 11 maart 
Wil jij je ook inzetten tijdens NL Doet dan kan dit, dit jaar 
via Present Zoetermeer. We hebben een mooi project 
gevonden waar we in een tuin een nieuwe schutting 
gaan plaatsen. De coniferen die er stonden zijn 
inmiddels door een andere groep verwijderd. Vind je 
buiten zijn en werken fijn meld je dan aan voor dit 
project. Ga daarvoor naar NL doet: 
https://www.nldoet.nl/activiteit/schutting-plaatsen 
of kijk op onze website: 
https://stichtingpresent.nl/zoetermeer/ik-wil-
helpen/nl-doet-11-maart/ 

Gerda Griffioen 

Evensong in Oude Kerk 
Zondag 13 februari is er weer een Choral Evensong, 
een viering met lezingen, gebeden, gemeentezang en 
koorzang, als een gezongen eredienst. We houden 
deze keer een Evensong op kleine schaal, met 
Nederlandse zettingen van het Magnificat (Lofzang van 
Maria) en van het Nunc dimittis (Lofzang van Simeon) 
uit het Liedboek. 
Het Oude Kerk Ensemble onder leiding van Ronald de 
Jong en organist Iddo van der Giessen uit Rotterdam-
Schiebroek verlenen hun medewerking. Ds. Kees 
Wesdorp is de voorganger. 
Welkom in de Oude Kerk op zondag 13 februari, 18.30 
uur, Dorpsstraat 59. 

Jaap van der Giessen 
 

Vorming en Toerusting 
Veelkleurige Jezus, deel 3 en deel 4 
Het leerhuis Veelkleurige Jezus heeft nog twee bijeen-
komsten, woensdagavond 9 februari en 9 maart, 19.30 
- 21.30 uur. Het gaat - anders dan de vorige keer i.v.m. 
de lockdown - nu gewoon door. 
Plaats van samenkomst voor Veelkleurige Jezus op 
woensdag 9 februari is ’t Centrum, Frans Halsstraat 

 

Inloophuis 
Aanstaande vrijdag bent u van harte welkom in het 
Inloophuis. Vanaf 10.00 uur staat de koffie/thee klaar. 
Om 11.30 uur is er een middagpauzedienst. 
De voorganger is Ab de Raad en de muziek wordt 
verzorgd door Geert Stauttener.  
 

Koffiemiddag 
Zolang het nog kan en mag willen wij op woensdag-
middag om de week een koffie/thee middag organiseren 
in  het Centrum. De 1e bijeenkomst is op 16 februari. 
Iedereen van harte welkom, aanvang 14.30 uur, einde 
rond 16.00 uur. U kunt worden opgehaald, neem 
daarvoor contact op met Janny de Zeeuw, M 06 51 41 
45 69 of Marijke Vis, M 06 22 48 74 66 of T (079) 361 
54 64. Wij verheugen ons erop u weer te zien en te 
spreken 

 

Wij van Zuid 

 

Bloemengroeten 
Vanuit De Oase gaan de bloemen ter bemoediging met 
een hartelijke groet naar fam. Lagas 
 
 
Vanuit De Regenboog gaan de bloemen als groet van 
de gemeente naar Joop de Groot 
  
 
De bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente gaan 
naar Frank van de Beld 
Mede als dank voor het mooie orgelspel van afgelopen 
zondag.  
Het was een sfeervolle afscheidsdienst in de 
Pelgrimskerk. Ook alle die hieraan hebben meegewerkt 
willen wij hartelijk bedanken. Dit is de laatste keer dat 
wij de keus maken voor de bestemming van de 
bloemen. In het vervolg gebeurt dit door een commissie 
vanuit de 3 kerken. 
 

Hartelijke groet, Jaap en Corrie van der Tas 
 

Meeleven 
Helaas is Joop de Groot vorige week gevallen en heeft 
een vervelende armbreuk opgelopen. Afgelopen vrijdag 
is hij hieraan geopereerd. 
 
Cokky Opschoor,                               heeft door een 
misstap een dubbele enkelbreuk opgelopen. Ze zit in het 
gips en in de loop van volgende week moet ook zij 
geopereerd worden. We wensen Joop en Cokky van 
harte beterschap en sterkte met deze gedwongen 
“rustperiode”. 
 
Mevr. de Jong-Luijendijk,                is vorige week 
opgenomen in Vivaldi. Op deze hoge leeftijd valt het niet 
mee om zo plotseling -voorlopig- niet meer thuis te 
kunnen wonen. We wensen haar sterkte en hopen met 
haar op herstel. 
Haar adres is nu: Afd. Clematishof, kamer 1H, 
Brechtzijde 45, 2725 NR. 
 
Douwe Klaucke verblijft in revalidatiecentrum Basalt. 
Zijn adres: kamer 4.33, Vrederustlaan 180, 2543 SW 
Den Haag. 

https://stichtingpresent.nl/zoetermeer/ik-wil-helpen/%20valentijnskaartenactie-2022/
https://stichtingpresent.nl/zoetermeer/ik-wil-helpen/%20valentijnskaartenactie-2022/
https://www.nldoet.nl/activiteit/schutting-plaatsen
https://stichtingpresent.nl/zoetermeer/ik-wil-helpen/nl-doet-11-maart/
https://stichtingpresent.nl/zoetermeer/ik-wil-helpen/nl-doet-11-maart/
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Verjaardagen 
Mevr. T. de Gelder-de Jager, wordt op 8 februari 90 jaar. 
(kamer 542, Fl. Nighttingalelaan 92, 2721 NP) 
Dhr. S. Wondergem is 8 februari jarig. 
 
Mevr. M.A. Sijtsma-Drexhage wordt op dinsdag 8 
februari 81 jaar. 
Dhr.  J.  Boxhoorn  wordt  op  9  februari  90 jaar. 
 
Mevr. G.F. van Mourik-van den Brink wordt op 10 
februari 84 jaar. (de Morgenster, Nassaulaan 11, k.213, 
2712 AT) 
Mevr. N.G. Gomes-Poortvliet wordt op donderdag 10 
februari 81 jaar. 
Mevr. I. van der Poel-Regensburg wordt op 10 februari 
93 jaar. 
Dhr. C. v.d. Helm is 11 februari jarig. 
 
 
Allen van harte gefeliciteerd. 
 

De Pelgrim 
 

Meditatie in De Pelgrim 
 

 Dinsdag 8 februari komen we weer 
bij elkaar voor de meditatie. 
Zoals altijd beginnen we met een 
ontspanning, daarna  mediteren we 
over  de ‘deur’, een afbeelding van 
H.N. Werkman. 

 We komen bij elkaar in de 
consistorie van de Pelgrimskerk. De bijeenkomst is van 
13.30 tot 15.00 uur. Daarna is er thee en ontmoeting. 
We vragen je dringend om je op te geven bij één van 
ons, als je wilt komen. 
We houden tijdens de bijeenkomst 1,5 meter afstand en 
zetten de ramen in de ruimte een beetje open. Het 
richtbedrag is 5 euro. 
Begeleiding: Marga Schipper,  T  (079) 361 34 03,             
E marga_boven@ziggo.nl  en  Joke  den  Hertog,          
T (079) 331 58 55, E f2hjfdenhert@hetnet.nl 
 

 

Opgave voor de dienst 
 

Zondag 6 februari is de live viering in De Regenboog 
u kunt zich d.m.v. de volgende link opgeven: 
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) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

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 13 februari 2022 
kopij uiterlijk woensdag 9 februari voor 18.00 uur 
 

mailto:marga_boven@ziggo.nl
mailto:f2hjfdenhert@hetnet.nl
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=583
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
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Orde van dienst zondag 6 februari 2022 
 

Kerk De Regenboog 
Voorganger Pastor Wil Bettenhaussen-Baak 
Organist Jeroen van Smeden 
Ouderling Mieke Brak 
Diaken Thea Hamann 
Lector Janny Vinke 
Zanggroep leden van Anaviem 
 

1ste collecte Landbouwprojecten in Noord-Oeganda 
2de collecte Kerk 
 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 

Zingen: Groetend lied 
 (geschreven door Sjon Donkers) 
 

Moment van stilte 
 

Groet en bemoediging. 
(v.) Onze hulp is in de naam van de Heer 
(g.) die hemel en aarde gemaakt heeft 
(v.) die trouw is tot in eeuwigheid 
(g.) en die het werk van zijn handen niet los laat 
(v.) Genade en vrede van God onze Vader en van onze    
 Heer, Jezus Christus door de Heilige Geest  
(g.) Amen 
 

Presentatie over het gebouw De Regenboog 
Korte historie met enkele foto’s  
 

Kyrie 
Na de woorden: 'zo roepen wij tot U' 
Antwoordt de gemeente: 'Heer, ontferm U' 
 

Glorialied: 'Bron van liefde, licht en leven'  
 Lied 793 vers 1 en 3 (NLB) 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed om de Heilige Geest 
 

De kaars voor de kinderen wordt aangestoken en 
er is een gesprekje met de kinderen 
 

Kinderlied: 'Zomaar te gaan met een stok in je hand'  
 Lied 806 (NLB) 
 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 

Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5 vers 12 - 19a 
 

Zingen: 'God die met mensen is' 
 (uit: Rakelings Nabij van Alfred Bronswijk) 
 

Verkondiging 
 

Zingen: 'De steppe zal bloeien' 
              Lied 608 vers 1 (NLB) 
 

De kinderen komen terug in de kerk 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Inzameling van de gaven 
1ste collecte: Landbouwprojecten in Noord-Oeganda 
2de collecte: Kerk 
 

Gebeden 
 

Zingen: 'Langs beelden van hoop' 
 vers 1 en 2 (uit: Liederen ter bemoediging) 
 

Ritueel bij het leegmaken van het liturgisch centrum 
 

Lichtje kindernevendienst: Kind 

Voorganger: de paaskaars zullen we als laatste uit de 
standaard halen en die gaat voorop de kerk uit. Het 
lichtje van de kindernevendienst hoort daarbij want het 
is het licht van Jezus dat altijd met de kinderen meegaat 
naar de nevendienst. Maar dit lichtje mag nu als eerste 
gaan staan. 
 

Avondmaalsstel: Diaken Thea Hamann 
Diaken: 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 voor Christus. 
 

Doopvontschaal: Kind + leiding  
Kind: 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. 
 

Kanselbijbel: Lector Janny Vinke 
Lector: 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) 
 

Kinderbijbel: Kind 3  
Kind: laat de kinderen tot mij komen, houd ze niet tegen 
(Marcus 10: 14). 
Voorganger: wij danken U, o God, voor uw woord van 
troost en kracht, liefde en inspiratie, hier tot ons 
gesproken. 
 

Collectezakken: Diaken Thea Hamann 
Diaken: bevestig Gij het werk van onze handen over 
ons, 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 mogelijkheden om ons geld en 
ons goed, onze tijd en aandacht te delen met elkaar en 
met anderen. 
 

Antependia: Beheerder Marja Oosterveen   
Beheerder: 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 feesttijden, 
ja, al onze tijden zijn in uw hand. 
 

Zending en Zegen 
1 Thessalonicenzen 5 vers 23 en 24 
Moge de God van de vrede uw leven geheel en al 
heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver 
bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus 
Christus.  Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na. 
 

Paaskaars: Ouderling Mieke Brak 
Ouderling: Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven 
gaat, vrede die bij ons blijft. 
Voorganger: Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven 
gaat, vrede die bij ons blijft. 
Zingen zanggroep: Licht dat terugkomt, hoop die niet 
sterven gaat, vrede die bij ons blijft. 
Zingen allen: Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven 
gaat, vrede die bij ons blijft. 
 

(uit het oratorium: 'Als de graankorrel sterft', Marijke de Bruine)   
 

De organist zet het voorspel van het slotlied in.  
 

De paaskaars gaat als 1ste naar het middenpad. 
De anderen volgen op volgorde van ontvangst.  
 

Zingen: Toekomstlied (door heel de gemeente) 


