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Hartelijk welkom bij de fysieke en/of online viering van onze wijkgemeente 
 

 

  
 

Bij de dienst 
Na een intensieve voorbereiding en na drie indruk-
wekkende Afscheidsdiensten, kijken we nu vooruit naar 
de Startdienst van de gemeente van Christus 
‘Zoetermeer-Zuid’. De liturgische kleur van deze 
eredienst is wit. Wit is de kleur van Pasen en Kerstmis, 
de kleur van Doop en Heilig Avondmaal en de kleur van 
opstanding en eeuwig leven. Daarmee is wit de kleur 
van feest.  
Speciaal voor deze Startdienst hebben Hans Jansen en 
Arie Vooijs het ‘Oratorium PWZZ 2022’ gecomponeerd. 
Voor de eredienst speelt organist Frank van de Beld 
eerst lied 704 ‘Dankt, dankt nu allen God’ en daarna 
volgt het door hem gecomponeerde ‘Marche 
triomphale’. Na de dienst klinkt op het orgel lied 913 
‘Wat de toekomst brengen moge’. 
In alle drie Afscheidsdiensten zijn belangrijke liturgische 
voorwerpen uitgedragen. 
In de Startdienst richten we het liturgisch centrum van 
'De Regenboog' opnieuw in voor Zoetermeer-Zuid. Bij 
binnenkomst verwelkomen we de Paaskaars, de 
Tienerlantaren, de Kinderlantaren, de ‘Kids in actie’ duif 
Rainbow en een boeket bloemen. Diaken Wout van 
Goeverden zingt bij het binnendragen drie maal: ‘Licht 
van Christus’ en de gemeente antwoordt drie maal: 
‘Heer, wij danken U’. 
Tijdens de dienst worden het witte antependium, de 
Doopschaal, het Heilig Avondmaalstel, de Kanselbijbel 
en de collectezakken binnengedragen. Het gemeentelid 
dat binnendraagt, spreekt bij het liturgisch voorwerp 
enkele passende Bijbelwoorden in de NBV21 vertaling. 
De voorganger antwoordt hierop met woorden uit de 
traditie. 
Om zo veel mogelijk mensen actief bij deze Startdienst 
te betrekken, zijn de woorden van bemoediging aan het 
begin van de eredienst en de zegen aan het eind van de 
dienst in beurtspraak met de gemeente. Bij de gezongen 
responsies in de gebeden uit het ‘Ordinarium’, bent u 
van harte welkom om zingend mee te antwoorden.  
Van harte hoop ik dat in deze Startdienst van ‘Zuid’ de 
kerkgangers in 'De Regenboog' én de mensen, die thuis 
of elders meevieren, zich verbonden mogen voelen met 
elkaar als gemeente van Christus en met God. Ook als 
het wat ongemakkelijk voelt om in de eigen vertrouwde 
omgeving hardop mee te bidden, spreken of zingen, 
nodig ik u daar van harte voor uit. 
 

Ds. Marjan Zebregs, 
tijdelijk predikant in Zoetermeer-Zuid  

 

Toelichting op de bloemschikking 
Het is vandaag dan zo ver. We vieren het begin van ons 
samengaan. Wit is de kleur van feesten, vreugde. 
In de tekst van vandaag noemt Paulus, dat het lichaam 
een eenheid is, dat uit vele delen bestaat. Zo is het ook 
met lichaam van Christus. God heeft alle lichaamsdelen 
een eigen functie en plaats gegeven. 
Onze nieuwe gemeente bestaat uit drie wijken. Ik koos 
daarom voor het symbool van een hart, omdat het hart 
drie ronde hoeken heeft. Voor elke wijk beschrijf ik hier 
een symbool. 
Voor de Pelgrimskerk staat de kalebas symbool. 
In de christelijke traditie is de kalebas een symbool voor 
groeikracht, omdat zij snel groeit en veel vruchten voort 
kan brengen. Bovendien werd de kalebas vroeger 
gebruikt door pelgrims om water in mee te nemen voor 
onderweg. 
Voor de Oase staan dadels en vijgen symbool. Dat is 
voedsel voor onderweg. De vijgentakken zijn in de tuin 
van de Oase geplukt. Ook  wordt de vijg genoemd als 
een zegen in het beloofde land. Een dadelpalm is beeld 
voor rechtvaardigheid. Hij is vooral bekend door de 
palmtakken van Palmpasen. 
Voor de Regenboog staat het doek in de regen-
boogkleuren symbool. De regenboog herinnert ons aan 
het verbond, dat God sloot met Noach. Noach is een 
Hebreeuws woord met twee betekenissen: rust en 
troost. God zei tegen Noach: "Dit is het teken van het 
verbond, dat ik met alle wezens op aarde heb gesloten". 
(Genesis 9: 17) 
Voorbeelden van betekenis van kleuren.  
De rode en oranje kleuren zijn symbool voor liefde, 
enthousiasme en vuur. 
Groen is de kleur van hoop, groei, leven en toekomst. 
Groene klimop is ook de kleur van trouw, het hecht zich. 
Blauw is de kleur van de hemel, oneindigheid.  
Geel is de kleur van de zon en het licht. 
 

Marja van Andel 
 

Toelichting op eerste collecte 
Omdat de werkloosheid in Nepal - vooral op het 
platteland - hoog is, vertrekken veel jongeren naar 
India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeids-
omstandigheden slecht en de lonen laag. Veel gezinnen 
zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze jonge 
arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk 
duidelijk toen veel migranten vanwege de corona-
pandemie moesten terugkeren naar Nepal: daarmee 
vielen hun inkomsten in één klap weg. 

https://www.pwzz.nl/
mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
mailto:ds@peterwattel.nl
mailto:m.zebregs@protestantsekerk.nl
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
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Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in 
Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, 
zodat zij in hun eigen omgeving een toekomst kunnen 
opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of 
vakopleiding, of een stageplek en coaching. Ook wor-
den zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers. 
Met uw gift aan deze collecte geeft u jongeren in Nepal 
een toekomstperspectief. Van harte aanbevolen! 
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 4574 57 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Jongeren Nepal 
 

Een heel ander liturgisch centrum! 
Vandaag op 13 februari 2022 zijn we allemaal aanwezig 
in De Regenboog, sommigen van ons in levenden lijve 
en de meesten digitaal. Het eerste wat opvalt, is dat het 
liturgisch centrum er vandaag heel anders uitziet dan we 
gewend zijn. En dat is niet raar. Want we zijn iets nieuws 
begonnen! Toch ziet het liturgisch centrum er niet 
helemaal nieuw uit. Is dat niet de tafel van de 
Pelgrimskerk? En zie ik daar niet het onderstel van het 
doopvont uit De Oase? Ja, dat klopt! We zijn iets nieuws 
begonnen, maar voorlopig nog met 'oude spullen'. We 
hebben allemaal wat meegenomen van de oorspron-
kelijke kerk waar we vandaan komen. En dat is net zo 
goed De Regenboog als de Pelgrimskerk of De Oase. 
Als leden van het herinrichtingsteam hebben we 
nagedacht over welke voorwerpen we willen kiezen en 
waarom. We hebben een eerlijke verdeling van voor-
werpen vooropgesteld. Zo vonden we de liturgische 
kleden (antependia) uit de Pelgrimskerk de mooiste van 
de drie beschikbare sets. Maar die passen alleen op de 
tafel uit de Pelgrimskerk, dus die keuze was gauw 
gemaakt. Verder ging onze voorkeur uit naar het 
doopvont uit De Oase vanwege de klank van de schaal 
als er water in wordt gegoten. Vanuit De Regenboog viel 
onze keuze op de standaard met de paaskaars. Op het 
liturgisch centrum is verder te zien het kruis uit de 
Regenboog, dat 'gewoon' is blijven hangen. Ook een 
bloementafel is blijven staan, maar die heeft gezelschap 
gekregen van een glazen bloemenstandaard uit De 
Oase. In de dienst wordt het prachtige avondmaalstel uit 
de Pelgrimskerk binnengedragen en collectezakken uit 
alle drie de kerken, waarbij sommige uit de Pelgrimskerk 
wel een hele lange 'hengel' hebben! Ook zullen 
voorwerpen voor de eigen diensten van de kinderen en 
tieners naar binnen worden gedragen die afkomstig zijn 
uit De Regenboog en De Oase. Ten slotte is de 
kanselbijbel geheel nieuw, zoals u elders in de 
nieuwsbrief kunt lezen. 
Uit deze toelichting kunt u afleiden dat de 
herinrichtingscommissie zich alleen nog maar heeft 
gebogen over de voorwerpen op het liturgisch centrum 
die gebruikt worden in de zondagse eredienst. We 
hebben verder in de kerkzaal alleen een aantal stoelen 
vervangen door exemplaren uit het Centrum en uit De 
Oase. Maar over alle andere voorwerpen in de drie 
kerken moeten we nog nadenken. Dat zijn soms 
voorwerpen met grote, emotionele waarde. We zijn er 
nog niet aan toegekomen. Maar dat gaat gebeuren. En 
gaandeweg zullen sommige voorwerpen uit De 
Regenboog verdwijnen en zullen er in de kerkzaal of 
elders in het gebouw voorwerpen verschijnen die 
afkomstig zijn uit de Pelgrimskerk of De Oase. Dat is 
een proces dat langzamerhand zal worden uitgevoerd 
en ook soms gewoon uitproberen zal zijn. Misschien 
schaffen we ook wel hele nieuwe spullen aan. We zullen 
erover schrijven in de nieuwsbrief en het kerkblad. U zult 

het in ieder geval vanzelf zien. En u kunt ons altijd 
benaderen met vragen. 
Wij' van het herinrichtingsteam: Saskia Koerselman 
(voorzitter), Arie van den Berg, Gerard Bettenhaussen, 
Tineke van Goeverden, Joop de Groot, Marijke Vis, 
Petra Vossegat en Janny de Zeeuw. 
 

Ordinarium PWZZ 2022 
Hans Jansen en Arie Vooijs hebben muziek 
gecomponeerd voor de PWZZ: het ordinarium PWZZ 
2022. Een 'ordinarium' is een reeks terugkerende 
gezangen in de eredienst met een vaste tekst. In dit 
geval gaat het om: 
1.  'Kyrie' of 'Heer ontferm U' 
Het 'Kyrie' wordt in het begin van de dienst gezongen. 
Hans en Arie hebben twee versies van het Kyrie 
geschreven: één in het Latijn en één in het Nederlands, 
elk met een eigen melodie. Beide versies kunnen los 
van elkaar worden gezongen, maar ze kunnen ook 
worden gecombineerd tot een derde versie. Dat is de 
versie die we vandaag gaan zingen. 
2. 'Gloria' 
Het Gloria volgt op het Kyrie en is een loflied aan God 
de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, 
kortom aan de Drie-in-Eén. De melodie eindigt juichend. 
3.  'Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons' 
Deze tekst wordt gezongen als acclamatie bij de 
voorbeden aan het einde van de dienst. Vandaag 
zingen we de tekst drie keer. De melodie eindigt 
vragend. Nieuw is dat de acclamatie nu ook wordt 
gezongen na het stil gebed, maar met een iets andere 
melodie dan bij de voorbeden. Die tekst zingen we de 
vierde en laatste keer. 
4. 'Amen' 
We sluiten de dienst af met een drievoudig 'Amen'. Met 
dit 'Amen' zal de PWZZ voortaan in principe de 
eredienst afsluiten. Leden van de cantorij van de PWZZ 
zullen in deze dienst de gemeente ondersteunen met 
het zingen van de verschillende onderdelen van het 
ordinarium. De melodie zal op de beamer worden 
getoond. Misschien wilt u niet meteen meezingen, maar 
luisteren naar wat de leden van de cantorij zingen. Dat 
kan. Maar u mag ook meteen mee zingen, als u dat wilt. 
Het ordinarium PWZZ 2022 zal voortaan als 
keuzemogelijkheid in de orden van dienst worden 
aangeboden aan (gast)voorgangers in onze 
wijkgemeente. Ook Frank van de Beld heeft eigen 
melodieën geschreven voor de teksten 'Heer, ontferm U' 
en 'Heer, wij bidden U'. Ook die zullen als afzonderlijke 
keuzemogelijkheid beschikbaar worden gesteld. 
(Gast)voorgangers zullen echter steeds de vrijheid 
hebben om eigen, en dus ook andere, keuzes te maken. 
 

Tineke van Goeverden-Clarenbeek, 
voorzitter werkgroep Vieren 

 

NBV 2021 en het Onze Vader 
Zoals u inmiddels waarschijnlijk weet, zal vandaag 
tijdens de startdienst van de PWZZ een nieuwe 
kanselbijbel naar binnen worden gedragen. Dat is een 
kanselbijbel in de Nieuwe Bijbel Vertaling 2021. Uit die 
vertaling zullen we voortaan in de PWZZ lezen, al staat 
het elke (gast)voorganger vrij om, indien gewenst, een 
tekst uit een andere bijbelvertaling te (laten) lezen. 
In de NBV 2021 staat ook een nieuwe formulering van 
het Onze Vader. In Matteüs 6, vanaf vers 9, kunt u 
lezen: "Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, 
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laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk 
komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de 
hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig 
hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij 
vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in 
beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan U 
behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in 
eeuwigheid. Amen." 
Dit is een formulering die vertrouwd klinkt, maar toch 
niet de tekst is die we al jaren gewend zijn te bidden. 
Velen van ons zijn letterlijk van kinds af aan gewend om 
het Onze Vader te bidden zoals dat is geformuleerd in 
de NBG 1951: met onder meer de zinsneden 'gelijk in 
de hemel alzo ook op de aarde' en 'gelijk ook wij 
vergeven onze schuldenaren', en afsluitend met 'tot in 
eeuwigheid. Amen.' Anderen van ons zijn in de loop der 
jaren vertrouwd geraakt met de oecumenische versie 
van het Onze Vader en bidden onder meer: 'op aarde 
zoals in de hemel' en 'zoals ook wij onze schuldenaars 
vergeven', terwijl zij afsluiten met 'in eeuwigheid. Amen'. 
Die verschillen tussen de twee versies van het Onze 
Vader kwamen de laatste jaren duidelijk naar voren in 
onze gezamenlijke diensten, omdat in de Pelgrimskerk 
en De Oase de oecumenische versie van het Onze 
Vader werd gebeden en in De Regenboog de 
NBG-versie. In de werkgroep Vieren hebben we het er 
verschillende keren over gehad of het erg is, dat we de 
verschillende versies letterlijk door elkaar bidden. Nee, 
dat vonden we niet erg. 
Maar nu we één wijkgemeente zijn geworden met één 
zondagse eredienst in één kerkgebouw, zullen we dan 
ook kiezen voor één versie van het Onze Vader? Met de 
komst van de NBV 2021 lijkt het de werkgroep Vieren 
voor de hand liggen om te kiezen voor de hedendaagse 
tekst die daarin is opgenomen. Dat betekent dat we 
allemaal, uit welke geloofsgemeenschap we ook 
afkomstig zijn, aan een nieuwe versie moeten wennen. 
We moeten allemaal op de beamer kijken om te zien wat 
de tekst precies is. Dat betekent ook dat we aanvankelijk 
niet meer 'op de automatische piloot' het Onze Vader 
kunnen meebidden. De betekenis van de woorden 
kunnen we dan weer 'als nieuw' tot ons laten 
doordringen. En voor we het weten, klinkt ook deze 
versie van het Onze Vader ons weer vertrouwd in de 
oren. Hoe vaker we de tekst uitspreken, hoe eerder dat 
het geval zal zijn! 
 

Tineke van Goeverden-Clarenbeek, 
E tvangoeverden@casema.nl, M 06 13 83 72 31 

 

Mededelingen Wijkkerkenraad 
Nieuwe ambtsdragers 
In de dienst van 20 februari zullen twee nieuwe 
ambtsdragers bevestigd worden.  Sofie van der Linden 
wordt ouderling communicatie en Willy van den Bosch-
Tieman wordt diaken, met als speciale opdracht ZWO. 
De kerkenraad is blij dat zij zich (opnieuw) willen 
inzetten voor onze gemeente. 
Inzet 
Er zijn heel veel mensen die zich de afgelopen tijd 
hebben ingezet voor onze gemeente. Het gaat te ver om 
ze allen bij name te noemen, maar om u een idee te 
geven.. Allereerst de mensen die de drie afscheids-
diensten hebben voorbereid. Ondanks de beperking 
door corona kunnen we terugkijken op drie mooie 
diensten, ieder op eigen wijze; 
De mensen die de startdienst hebben voorbereid; 

De mensen van het inrichtingsteam, die elementen uit 
de drie kerken hebben samengebracht in De Regen-
boog. 
De mensen van de projectgroep 3=1, die de afgelopen 
tijd zoveel vrijwilligers uit de drie geloofsgemeen-
schappen heeft samengebracht. 
De mensen van de beroepingscommissie. Vorige week 
zijn de beroepsbrieven overhandigd aan Jan en Els, en 
deze week horen wij hun besluit. 
Dank aan allen. Het doet je goed dat zoveel mensen 
zich inzetten en geeft je vertrouwen voor de toekomst. 
Met elkaar bouwen wij aan een nieuwe toekomst voor 
onze gemeente. 
 

Beppie van der Plas 
Voorzitter Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 
 

Felicitaties 
Van de Adventskerk ontvingen wij bij monde van 
voorzitter Toon Vessies felicitaties en een kaars. Hij 
schreef: Lieve Mensen van Onderweg,   
Als Pelgrims onderweg 
steeds opnieuw verder trekken naar 
een hartverwarmende plek.  
Niet langer als een Oase 
maar Vrede mogen vinden  
onder de rijke en warme kleuren  
van Zijn regenboog. 
 

Felicitaties 2 
Ook vanuit Zoetermeer-Noord kwamen gelukwensen en 
een mooie kaars. Zij gaven de woorden die in de 
Ichthuskerk vaak gebruikt worden bij een nieuw begin: 
Wij gaan onze weg niet als eersten, 
Jezus ging ons voor. 
Wij gaan onze weg niet alleen, 
Gods Gees is onze reisgenoot. 
Wij gaan onze weg niet zonder doel. 
Het is God zelf die ons verwacht. 
 

Beeldmerk/logo 
De Wijkgemeente PWZZ heeft ook een nieuw 
beeldmerk. Het staat al een poosje als watermerk op 
de Nieuwsbrieven. 
 

 
 

Het beeldmerk van de PWZZ is een combinatie van de 
drie wijkgemeenten: Pelgrimskerk, De Oase en De 
Regenboog. 
 

Werkgroep Communicatie 

mailto:tvangoeverden@casema.nl
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Afscheidsdienst Regenbooggemeente 
Op 6 februari namen we geen afscheid van het gebouw, 
maar wel van de gemeente van de Regenboog. 
Voorganger Wil Bettenhaussen memoreerde met 
behulp van foto’s de geschiedenis van deze wijkkerk, 
waarvan de eerste steen werd gelegd op 31 oktober 
1997. De hervormde gemeenteleden hebben veel 
liefde, tijd en geld geïnvesteerd om deze kerk te 
realiseren. De naam De Regenboog past op verschil-
lende manieren heel mooi bij deze gemeente: 
- Als eerste het teken van het verbond dat God met de 
mensen heeft gesloten.  
- De naam staat ook voor de veelkleurigheid van de 
gemeente.  
- En als derde argument staat de kerk in een wijk waar 
namen van groen, geel, wit, blauw en nog veel meer 
voor komen. 
In december 2002 is De Regenboog verbouwd, omdat 
de hervormde en gereformeerde broeders en zusters 
samen één gemeente gingen vormen. 
In 2018 is de kerk prachtig opgeknapt, waarbij weer veel 
gemeenteleden zich hebben ingezet. 
Afgelopen jaren ontstonden steeds hechtere samen-
werkingsverbanden tussen De Pelgrimskerk, de Oase 
en de Regenboog. Wat er uiteindelijk toe geleid heeft 
dat we vanaf nu officieel één gemeente zijn. In dit huis 
van God gaan gezinsleden uit de drie wijken samen een 
nieuw gezin vormen.  
In de viering is gelezen uit een brief van Paulus: 1 
Thessalonicenzen 5: 12-19a. De eerste aansporing van 
Paulus is "leef in vrede met elkaar" en de laatste die we 
lazen is "doof de geest niet uit". Hoe kunnen we dit 
waarmaken? Wat hebben we daarvoor nodig? 
Het thema van de viering was 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 einde van de dienst 

hebben ook wij het 
liturgisch centrum leeg 
gemaakt. Op deze manier 
hebben wij ruimte gemaakt 
voor de symbolen die onze 
nieuwe medebewoners 
mee zullen brengen uit hun 

voormalige kerkgebouwen. 
De bezoekers kregen een "rugzakje" mee met de 
aansporingen van Paulus. We gaan als gemeente een 
nieuwe periode in. Wij gaan op reis langs de weg van 
verlangen. Ga met ons mee langs de beelden van hoop! 

Janny Vinke 
 

Herinnering (digitale) actie kerkbalans 2022  
Allereerst dank voor diegenen die al een (digitale) 
toezegging hebben gedaan voor de actie Kerkbalans 
2022. We komen binnenkort met de eerste tussenstand 
en hopen op een goed resultaat. Uit de administratie 
blijkt echter ook dat nog een groot aantal mensen niet 
hun digitale toezeggingsformulier hebben ingevuld. 
Deze week is daarom naar hen een herinneringsmail 
gestuurd (PS check voor de zekerheid de spambox). We 
hopen dat alsnog velen de toezegging zullen invullen. 
Uw/jouw financiële bijdrage maakt het mogelijk om 
actief ‘kerk te zijn’ voor ons allen in Zoetermeer-Zuid! 
Namens de PWZZ-kerkrentmeesters alvast hartelijk 
bedankt!.          Henri van der Wiel, 
            hvanderwiel_kerkrentmeester@outlook.com 

Paaskaars voor thuis 
Vanuit de werkgroep eredienst wordt u de mogelijkheid 
geboden om een paaskaars voor thuis te bestellen. 
Kijk op de website 
https://www.bocashop.nl/huispaaskaarsen.html  
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, M 06 20 97 81 86 of  
E jw.van.lonkhuyzen@ziggo.nl 
 

Vorming en Toerusting 
G)een blad voor de mond 
Naar het voorbeeld van ‘Krant op tafel’ in de 
Adventskerk 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 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. Op 
donderdag 24 februari komen we bij elkaar in de 
Regenboog. Aanvang 20.00 uur. De volgende bijeen-
komsten zijn op 31 maart, 28 april, 26 mei en 30 juni. 
Ton Verheijke, E ton.verheijke@live.nl 
Jan Blankespoor, E jhblankespoor@casema.nl 
 

Klaver4maaltijd 
Klavervier maaltijden in De Oase: samen voor de ander. 
Wat fijn dat u elke dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.00 
uur een maaltijd kunt afhalen in De Oase, zo nodig thuis 
bezorgd. 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 via e-mailadres: 
mtderuiter48@gmail.com Uiterlijk op de maandag 
ervoor voor 20:00 uur. De netto opbrengsten komen ten 
goede aan ons jaarproject Hulp voor vluchtelingen-
kinderen in Griekenland. Hartelijk dank. 
 

Werkgroep ZWO 
 

Koffiemiddag 
Op woensdagmiddag 16 februari is er koffiemiddag in 
het Centrum. Deze middag zal er anders uitzien dan u 
gewend bent. Omdat niet alle mensen van de 
Pelgrimskerk in de gelegenheid zijn geweest om de 
afscheidsdienst van 30 januari bij te wonen, willen we 
daarvoor deze middag gelegenheid geven. We zullen 
samen kijken naar de dienst. Ook als u er op 30 januari 
wel bij was, bent u van harte welkom natuurlijk. Er is 
koffie en thee vooraf en in de pauze. Erna wordt u 
getrakteerd op een hapje en een drankje. We sluiten de 
middag af met een kop soep en een lekker broodje. Op 
deze manier willen we samen het afscheid van ons 
kerkgebouw beleven en een vooruitblik werpen op de 
dingen die komen gaan.  De middag duurt van 14.00 uur 
tot +/- 18.00 uur. U kunt worden opgehaald. We vragen 
u om zich aan te melden uiterlijk maandag 14 februari 
bij Janny de Zeeuw, M 06 51 41 45 69   of Marijke Vis, 
M 06 22 48 74 66 / T (079) 361 54 64 of Marga Schipper, 
T (079) 361 34 03. 
We verheugen ons erop u te zien en een mooie middag 
te beleven met elkaar. 

mailto:hvanderwiel_kerkrentmeester@outlook.com
https://www.bocashop.nl/huispaaskaarsen.html
mailto:jw.van.lonkhuyzen@ziggo.nl
mailto:ton.verheijke@live.nl
mailto:jhblankespoor@casema.nl
mailto:mtderuiter48@gmail.com
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Inloophuis 
Vrijdag bent u van harte welkom in het Inloophuis. Vanaf 
10.00 uur staat de koffie/thee klaar. Om 11.30 is er een 
middagpauzedienst.  De voorganger is Petra Vossegat  
en de muziek wordt verzorgd door Frank van de Beld. 
 

Evensong in Oude Kerk 
Zondag 13 februari om 18.30 uur 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! 
 

Jaap van der Giessen 

 

Wij van Zuid 

 
Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mevr. 
M. Hermus 
Na een revalidatie periode mocht zij weer thuiskomen. 
Het tweede boeket gaat naar ds. Marjan Zebregs als 
dank voor alle organisatie rond de startviering. 
 

Meeleven 
Ons medeleven gaat uit naar dhr. Jaap Buis 
Jaap is ernstig ziek en hij bereid zich voor op zijn 
levenseinde. Dit doet hij in vertrouwen dat  er ook voor  
hem een plaats is in het Vaderhuis.  
We bidden hem Gods vrede toe in zijn hart en kracht om 
los te laten wat we niet vast kunnen houden. 
 

Verjaardagen 
Dhr. J.M. van der Tas wordt op maandag 14 februari 
93 jaar 
Dhr. E.H. Oskam wordt op dinsdag 15 februari 83 jaar  
 
Dhr. T.J. Lieverse wordt op donderdag 17 februari 84 
jaar 
Mevr. B. Heijkoop-Boere wordt op vrijdag 18 februari 
95 jaar (Nassaulaan 11, k.305, 2712 AT) 
Dhr. M.H.T. Hippe wordt op zaterdag 19 februari 81 
jaar 
Allen van harte gefeliciteerd. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rijden naar De Regenboog 
Mensen, die zondag naar de Regenboog willen gaan, 
maar daar zelfstandig niet kunnen komen, kunnen 
worden opgehaald.  Wilt u dit?  Bel dan even met Niesje 
van Dam, M 06 17 73 46 53 of met Peter van den Broek, 
T (079) 321 43 91, en het wordt geregeld. 
 
 
 
 

Opgave voor de dienst 
 

Zondag 13 februari is de live viering in De Regenboog 
u kunt zich d.m.v. de volgende link opgeven: 
https://pwzz.nl/reserveren.php?id=586 
 

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 
Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u sturen naar: 
nieuwsbrief@pwzz.nl 
Vanaf nu ook via de link: https://pwzz.nl/nieuwsbrief/ 
 

Voor de Nieuwsbrief van zondag 20 februari 2022 kopij 
uiterlijk woensdag 16 februari voor 18.00 uur 
 

https://pwzz.nl/reserveren.php?id=586
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
https://pwzz.nl/nieuwsbrief/
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Orde van dienst zondag 13 februari 2022 
 

Kerk De Regenboog  
Voorganger:  ds. Marjan Zebregs  
Ouderling: Beppie van der Plas 
Organist: Frank van de Beld 
m.m.v. Cantor-organist Arie Vooijs en leden van de 
cantorij PWZZ met het 'Oratorium PWZZ 2022', 
gecomponeerd door Hans Jansen en Arie Vooijs. 
 

1ste Collecte: Werkgelegenheid voor jongeren in Nepal 
2de Collecte:  Kerk 
 

Orgelspel  
Improvisaties op Lied 704: 'Dank, dank nu allen God' 
'Marche triomphale' (componist: Frank van de Beld) 
 

Stilte 
 

Binnenkomst van leden van de kerkenraad  
met de Paaskaars, de Tienerlantaarn, de Kinderlan-
taarn, de Rainbow duif en een boeket bloemen.  
 

Intochtlied:  'Licht van Christus', Lied 593 
 

Welkom door ouderling van dienst 
 

Aanvangslied: 'Dit is een morgen als ooit de eerste' 
 Lied 216 verzen 1 en 3 (NLB) 
 (zo mogelijk staande) 
 

Moment van stilte, bemoediging en groet 
(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 
 

Zingen: 'Heer, die mij ziet zoals ik ben' 
 Psalm 139 vers 1 (NLB) 
 

Binnendragen antependium 
Gerard: 'Leer ons zo onze dagen te tellen, dat wijsheid 
ons hart vervult' (Psalm 90: 12) 
Voorganger: 'Wij bidden U dat de viering van uw grote 
daden, volgens de orde van het kerkelijk jaar, meer en 
meer ons leven, in de gang van de seizoenen en het 
verstrijken van de jaren, gaat kleuren.' 
 

Kyriëgebed met responsies uit het 'Ordinarium' 
 

Glorialied uit het ‘Ordinarium’ 
 

Binnendragen sacrament Doop 
Boas: 'Welnu, dit zegt de Heer, … Ik heb je bij je naam 
geroepen, je bent van Mij.' (Jesaja 43: 1) 
Voorganger: 'Heer, onze God, U neemt ons op in het 
verbond van uw liefde, nog voordat wij een woord 
spreken kunnen. Leer ons te antwoorden met het 
belijden van uw naam in ons leven.'  
 

Binnendragen sacrament Heilig Avondmaal 
Astrid: 'Laat de beker waarvoor wij God loven en danken 
ons niet delen in het bloed van Christus? Laat het brood 
dat wij breken ons niet delen in het lichaam van 
Christus? Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met 
velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat 
brood.' (1 Korintiërs 10: 16-17) 
Voorganger: 'Heer, onze God, neem ons steeds weer 
op in uw gemeenschap. Vernieuw ons leven door de 
tekenen van uw liefde en trouw en heel de 
gemeenschap van de kerk, zodat wij één worden met 
allen, die uw naam belijden.' 
 

Zingen: 'Nada te turbe'  (3x) 

 Lied 900 (NLB)  
 

Binnendragen Kanselbijbel  
Beppie: 'Hij kwam ook in Nazaret, waar Hij was 
opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat 
naar de synagoge. Toen Hij opstond om voor te lezen, 
werd Hem de boekrol van de profeet Jesaja 
overhandigd, en Hij rolde hem af tot de plaats waar 
geschreven staat: 'De Geest van de Heer rust op Mij, 
want Hij heeft Mij gezalfd.' (Lucas 4: 16-18a)  
Voorganger: 'U hebt woorden van eeuwig leven. Wij 
bidden U, o God, dat uw Woord steeds weer een lamp 
zal zijn voor onze voet en een licht, dat onze levensweg 
verlicht.'    
 

Zingen: 'Door de wereld gaat een woord' 
 Lied 802 vers 1 met refrein (NLB) 
 

Gebed om de heilige Geest 
 

Kindermoment 
 

Kinderlied: 'Dit is mijn hand en dat mijn voet' 
 (Lied 110, bundel Hemelhoog)  
 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

Bijbellezing: 1 Korintiërs 12: 12 t/m 18 en 26 t/m 27 
 (NBV21)  (door lector) 
 

Zingen: 'Ere zij aan God, de Vader' 
 Lied 705 verzen 1 en 3 (NLB) 
 

Overdenking 
 

Zingen: 'Wij geloven één voor één' 
 Lied 344 (NLB) 
 (geloofsbelijdenis)  zo mogelijk staande 
 

Binnendragen collectezakken  
Janny: 'Hij, de Heer, bracht ons hierheen en gaf ons dit 
land, dat overvloeit van melk en honing … Bied de Heer, 
uw God, zo uw gaven aan' (Deuteronomium 26: 9 en 10) 
Voorganger: 'Heer, onze God, leer ons om steeds 
opnieuw ons geld en goed, en onze tijd en aandacht, te 
delen met elkaar en anderen.' 
 

Aandacht voor de gaven 
 

Zingen: 'Vlammen zijn er vele' 
 Lied 970 verzen 1, 3 en 5 (NLB) 
 

Gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader (NBV21) 
 

Na elke voorbede en na het stil gebed een responsie uit het 
'Ordinarium' 
 

De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
 

Slotlied: 'Laat de woorden die we hoorden' 
 Lied 422 verzen 1 en 2 (NLB)  zo mogelijk staande 
 

Zegen 
(v.) Over onze harten, over onze huizen,  
(g.) De zegen van God 
(v.) In ons komen, in ons gaan 
(g.) De vrede van God 
(v.) In ons leven, in ons geloven 
(g.) De liefde van God 
(v.) Aan ons eind en nieuw beginnen 
(g.) De barmhartigheid van God 
(v.) Om ons te ontvangen en thuis te brengen.  
 

Amen uit het 'Ordinarium' 
 

Orgelspel 
Improvisaties op 'Wat de toekomst brengen moge', Lied 913 

 


