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Nieuwsbrief  
   

Zondag 27 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 
Ruwe stormen mogen woeden,  
Alles om mij heen zij nacht 
God, mijn God zal mij behoeden  
God houdt voor mijn heil de wacht  
 
Een boog in de wolken als teken van trouw  
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet  
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet  
 
Deze beide liederen zullen klinken in de dienst. Het lied 
van de ruwe stormen is al wat ouder en menig ge-
meentelid kent het nog steeds. Het lied over de boog in 
de wolken is van recentere datum maar heeft toch haar 
weg al gevonden naar vele mensenharten.  
Beide liederen hebben zeggingskracht voor mij en ik 
voel ze vibreren in mijn ziel als ik er naar luister of als ik 
ze zing. Beide liederen spreken over een God die 
(be)trouw(baar) is. Een God die je, hoe dan ook kunt 
vertrouwen. Een God die hoe dan ook en waar dan ook 
zich verbonden heeft met ons mensen. Dat is het Vieren 
waard. En dat gaan we dan ook met elkaar doen!  
In deze viering gedenken wij Ria Raaphorst. Omdat Wil 
Bettenhaussen in de dankdienst voor het leven van Ria, 
die voorganger is geweest, zal zij dit gedenken verzor-
gen.  
Van harte uitgenodigd om of in De Regenboog of thuis 
of waar dan ook met ons mee te Vieren. 
  

Petra Vossegat-de Bruin 
 

Voorlopige opbrengst actie kerkbalans 2022  
Na de eerste telling van de (digitale) toezeggingen voor 
de actie kerkbalans 2022 is de voorlopige uitslag be-
kend. Dankbaar zijn we voor velen die weer hebben 
toegezegd! Voor de PWZZ komt de telling uit op het 
mooie bedrag van € 219.000. Wel blijkt uit een eerste 
analyse dat nog een behoorlijk aantal leden, die vorig 
jaar wel hebben toegezegd, dat dit jaar nog niet gedaan 
hebben, om wat voor reden dan ook. We hopen echter 
dat in de komende tijd het bedrag alsnog omhoog gaat. 
In de begroting hadden we namelijk op meer gerekend 
(i.c. € 250.000), afgaand op de bijdragen in eerdere 
jaren, waarbij we al rekening hielden met lagere op-
brengsten door corona en terugloop in ledenaantal. Op 
basis van een verdere analyse zullen we u binnenkort 
nader informeren. Voor vragen of opmerkingen kunt u 
me mailen. 
 

Namens de PWZZ-kerkrentmeesters, Henry van der Wiel 
(hvdwiel_kerkrentmeester@outlook.com)  

 

Pelgrimskerk - Oase - Regenboog,  
Samen én apart  
Het College van kerkrentmeesters is op dit moment in 
gesprek met verschillende belangstellenden voor de 
Pelgrimskerk en De Oase. De opties van verkoop/ver-
huur van de gebouwen worden nader uitgewerkt. Een 
besluit over de keuze over de gebouwen verwachten we 
in de loop van dit jaar. We blijven de gebouwen ge-
bruiken zolang als dit kan. Wie weet komt er een koper 
en kunnen we een deel van de kerk weer 'terug' huren 
op termijn.  
En dat er belangstelling is om te huren blijkt uit het feit 
dat vanaf 1 maart de Evangelische gemeente New Live 
De Oase huurt voor haar erediensten en Bijbelstudies. 
Zij zijn erg blij en dankbaar voor deze nieuwe locatie 
voor hun diensten.  
Als PWZZ hebben we in ons beleidsplan aangegeven 
dat we steunpunten in de wijken rondom De Oase en 
Pelgrimskerk willen behouden. En de beide kerken 
worden vooralsnog hiervoor gebruikt.  
De  vieringen  en  activiteiten  van  de  Pelgrim  in  de 
Pelgrimskerk gaan gewoon door. En elke 14 dagen 
wordt er in het Centrum op woensdagmiddag van 14.30-
16.00 uur gezamenlijk koffie gedronken.  
In De Oase is er elke veertien dagen de seniorensoos 
en wekelijks op dinsdag de Klaver-4 maaltijden. Ook de 
tienertent op vrijdagavond is een van de activiteiten in 
De Oase. En natuurlijk vergeten we ook de Kliederkerk 
niet. Met Palmpasen zal er weer Kliederkerk zijn.  
In  de  Regenboog   worden er  verjaardag-vieringen 
gehouden voor 75plus en ook de ouderensoos vindt 
daar plaats. Prima dat we zo vorm geven aan activiteiten 
'op maat' in de buurt.  
Met het opheffen van de coronamaatregelen kunnen 
ook andere activiteiten opgestart worden. 
 

Beppie van der Plas  
Voorzitter Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 
 

Pastores  
Per 1 maart 2021 is Marjan Zebregs verbonden aan 
onze gemeente als ambulant predikant. Officieel zou 
haar contract voor een jaar gelden. Wij zijn erg blij dat 
haar contract verlengd is tot 1 juni 2022. Dat geldt ook 
voor het contract met Peter Wattèl.  
Jan en Els van der Wolf zullen op 15 mei bevestigd wor-
den als predikanten van onze gemeente. Peter Wattèl 
zal hen bevestigen. Nadere berichtgeving volgt.  
Wij zijn blij dat tot de komst van Els en Jan de pastorale 
zorg voor onze gemeente in de goede handen van 
Marjan en Peter blijft. 

https://www.pwzz.nl/
mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
mailto:ds@peterwattel.nl
mailto:m.zebregs@protestantsekerk.nl
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
mailto:hvdwiel_kerkrentmeester@outlook.com
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Paaskaars voor thuis 
Vanuit de werkgroep eredienst wordt u de mogelijkheid 
geboden om een paaskaars voor thuis te bestellen. Kijk 
op de website 
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 
 

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. 
 

Vakantie 
Vanaf 28 februari tot 4 maart is Peter Wattèl afwezig 
i.v.m. vakantie. Wil Bettenhaussen zal hem in deze 
periode vervangen.  
 

Vakantie Wil Bettenhaussen 
Van 4 t/m 12 maart ben ik afwezig. In dringende 
pastorale zaken  kunt   contact opnemen met ds. Marjan 
Zebregs en ds. Peter Wattèl. 
 

Wil Bettenhaussen 
 

Paasgroetenactie 2022  
Vorige week zijn al 60 dubbele kaarten voor de Paas-
groetenactie meegenomen. Geweldig.  
Graag de ingevulde kaart inleveren in de kerk in de hal 
van de kerk. We hebben nog 20 kaarten bijbesteld. 
Deze kunt u meenemen en volgende zondag 6 maart 
inleveren in de kerk. Wat is het leuk als gevangenen met 
Pasen een kaart krijgen met een bemoedigende spreuk 
en er ook een kunnen versturen.  
Op de dubbele kaart schrijft u alleen uw naam op de 
blanco kaart, dus niet uw adres, met de bemoedigende 
spreuk, en op de andere kaart plakt u alleen een 
postzegel voor Nederland. Wij sturen deze kaarten dan 
door naar de landelijke Protestante kerk. Van daaruit 
worden de kaarten voor Pasen verspreid over de ver-
schillende gevangenissen in Nederland om ze dan aan 
de gevangenen te geven.  
Ook kunt u de kaarten in de brievenbus doen van de 
Regenboog of de Oase.  
Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden 
op https://protestantsekerk.nl/paasgroetenactie 
Of bij Reinier Laman Trip, M 06 14 75 06 91 
E reinierlamantrip@gmail.com  
 

(Afhaal) Klaver-4-maaltijd 
Op dinsdag 1 maart kunt u weer een Klaver-4-maaltijd 
afhalen in De Oase tussen 16.00 en 17.00 uur. De netto 
opbrengsten komen ten goede aan ons jaarproject Hulp 
voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.  
Voor deelname aan de maaltijden graag telefonisch 
opgeven bij Ria van Dam, M 06 49 85 45 26 of via de 
email mtderuiter48@gmail.com  
Uiterlijk op de maandag ervoor voor 20:00 uur.  
 

40-dagentijdkalender  
Op 2 maart begint de 40-dagentijd. De 40-dagentijd-
kalender met voor elke dag een overweging, kunt u bij 
de uitgang voor 1 euro meenemen. 

Vastenkaart  
De vastenperiode is een periode van inkeer en ver-
sobering. In de vastenkaart wordt per week een sug-
gestie gedaan, hoe hier inhoud aan te geven. Leidraad 
hierbij zijn de zeven werken van barmhartigheid. 
 

Rondom de vlam in De Oase  
Ook dit jaar zijn er in de 40-dagentijd op de dinsdag 
korte liturgische vieringen in De Oase.   
Momenten van stilte en bezinning om ons voor te 
bereiden op het lijden en de opstanding van Christus.  
De eerste bijeenkomst is op dinsdag 8 maart, om 19.00 
uur.  
 

Regenboogmuziek 
Woensdag 9 maart 20.15 uur 
Doris Hochscheid, cello en Frans van Ruth, piano 
 

Doris Hochscheid en Frans van Ruth zijn winnaars van 
de prestigieuze ECHO Klassik 2016 en werden in 2017 
voor hun verdiensten voor de Nederlandse muziek door 
koning Willem Alexander benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. Zij hebben in de loop der jaren een 
gemeenschappelijk repertoire opgebouwd van meer 
dan 150 composities, reikend van de gambasonates 
van J.S. Bach tot een toenemend aantal speciaal voor 
hen geschreven stukken. Wij zijn bijzonder trots dit 
unieke duo in de Regenboog te mogen verwelkomen!  
Zij spelen werken van o.a. Chopin, Bach en Ignace 
Lilien.  
Reserveren tot en met 8 maart via de website  

https://www.regenboogmuziek.nl 
Geen losse kaartverkoop aan de zaal. Entree: € 15,00; 
tot 25 jaar: € 5,00; Zoetermeerpas: gratis. 
 

Koffiemiddag  
Wat fijn dat het weer mag. Om de week willen wij op 
woensdagmiddag een koffie-middag organiseren in het 
Centrum. De aanvang is 14.30 uur, einde rond 16.00 
uur. De eerstvolgende middagen staan gepland op 2 
maart en 16 maart. U kunt worden opgehaald, neem 
daarvoor contact op met: 
Marga  Schipper, M 06 47 59 42 69, 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 
 

In de taal van vandaag 
Lezing over NBV21, de Bijbel van de 21e eeuw  

De Nieuwe Bijbelvertaling werd eind vorig jaar gepre-
senteerd in een geheel herziene versie: de NBV21 - de 
Bijbel van de 21e eeuw. Wat komt er allemaal kijken bij 
vertaalkeuzes en hoe spannend is het om de Bijbel te 
vertalen? Hoe sluit je aan bij de taal van vandaag met 
dit eeuwenoude en wereldwijd meest verkochte boek ter 
wereld?  
Jaap van Dorp, vertaler en medewerker van het Neder-
lands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) dat deze 
nieuwe bijbelvertaling uitgaf, komt hierover spreken. 
Welkom om deze inleiding bij te wonen en deel te 
nemen aan het gesprek op maandag 28 februari a.s. om 
20.00 uur in De Herberg Oude Kerk, Dorpsstraat 59.  
Informatie: ds. Kees Wesdorp, T (079) 316 34 54, 
E chwesdorp@occidopagus.nl  
 
 
 

http://www.bocashop.nl/huispaaskaarsen.html
mailto:jw.van.lonkhuyzen@ziggo.nl
https://protestantsekerk.nl/paasgroetenactie
mailto:reinierlamantrip@gmail.com
mailto:mtderuiter48@gmail.com
https://www.regenboogmuziek.nl/
https://www.regenboogmuziek.nl/
https://www.regenboogmuziek.nl/
mailto:chwesdorp@occidopagus.nl
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Wie wil helpen? 
Basisschool De Regenboog (achter de Oase) is met 
spoed op zoek naar een chauffeur die elke vrijdag 
tussen 6.00 en 15.00 uur boodschappen kan ophalen bij 
het Aldi filiaal Oosterheem en daarna naar de school 
kan brengen. De boodschappen die vervoerd worden, 
zijn voornamelijk ontbijtproducten voor de leerlingen van 
De Regenboog die ze als schoolontbijt krijgen. 
Voor meer informatie zie vacature. onder de link. 
Gezocht: chauffeur schoolontbijt-Zoetermeervoorelkaar 
 

Wij van Zuid 

 

Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet en be-
moediging van de gemeente naar: Mevr. Carla Riekerk, 
zij is herstellende van een operatie en  
Herman en Ria Lindhout 
 
We wensen allen hier genoemde sterkte in hun dagelijks 
bestaan en bidden hen Gods  geestkracht toe.   
 

Bericht van overlijden 
In de vroege ochtend van dinsdag 22 februari 2022 is 
overleden Aaltje Winters-Dekker. Ali is 85 jaar ge-
worden. Ze woonde de laatste jaren niet meer thuis 
maar eerst in Monteverdi en daarna in de Rozentuin, 
Naomigang 1. Haar man dhr. Evert Winters woont  
  
Ali Winters is jaren lang actief geweest in de Pelgrims-
kerk. Eerst als diaken, later ook als voorzitter van de 
wijkkerkenraad.  
De afscheidsdienst op 2 maart voorafgaande aan de 
crematie, wordt gehouden in de aula van uitvaart-
centrum Van Dongen aan het Bredewater 20a om 15.00 
uur. Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot con-
doleren. Het is mogelijk om de dienst bij te wonen. 
 

Marga Schipper-Boven 
 

Meeleven 
We leven mee met Elly Grootveld, ooit zeer betrokken 
bij De Oase en het Wijkteam van de Landen & Go’s, en 
de laatste jaren wonend in De Boomgaard.  
Elly is begonnen aan haar laatste reis hier op aarde. En 
bereidt zich voor op het Eeuwige Licht. Moge Gods 
liefdevolle nabijheid en zegen en onze gebeden en 
goede gedachten Elly en haar dierbaren begeleiden in 
deze tijd. 
 

Bedankt 
Ik wil iedereen bedanken voor de lieve wenskaarten die 
ik ontvangen heb tijdens mijn ziekte. Het gaf mij veel  
sterkte, ook voor de gebeden die voor mij zijn gedaan. 
Mijn hartelijke dank 
 

Willy Smits-van den Berg 
 

Beste mensen 
Deze week ben ik op de helft van mijn behandeling, een 
goed moment om iets van me te laten horen. Ik ben nu 
een paar weken opgenomen in Basalt revalidatie-
centrum in den Haag. de revalidatie heeft als doel om 
me weer te laten lopen. Dat lukt me nu enigszins met 
een rollator. Lopen met één kruk is het volgende doel. 
Ondertussen gaat de chemokuur door en moet ik elke 3 
weken 5 dagen in het ziekenhuis aan het infuus. Ik be-
schouw me zelf als een enorme geluksvogel dat de 

behandeling die ik krijg, zo snel gegeven kon worden. 
Ook ben ik een bevoorrecht mens om een netwerk als 
de wijk Zuid om me heen te hebben. Zonder jullie 
berichtjes, kaarten en lieve wensen zou het leven er een 
stuk somberder uit zien. 
Dank daarvoor ook namens Marianne, 
 

Douwe Klaucke 
 

Verjaardagen 80+ 
Dhr. W.G. de Rooij wordt op zondag 27 februari 83 jaar  
 
Mevr. J.C.M. Visser-Mol wordt op zondag 27 februari 83 
jaar 
Mevr. C.J. Bosch-Bennema wordt op zondag 27 februari 
82 jaar 
Mevr. G.M. Groenendijk-Smits wordt op zondag 27 
februari 82 jaar  
Mevr. D.C. Glasbergen wordt op maandag 28 februari 
85 jaar  
Mevr. E.M. Bijnaar wordt op dinsdag 1 maart 89 jaar 
 
Mevr. M.R.E. Paul-Stout wordt op dinsdag 1 maart 89 
jaar 
Mevr. M.E. Spits-Bruno  wordt op woensdag 2 maart 84 
jaar 
Mevr. J. Rook-van Oosterom wordt op donderdag  
3 maart 84 jaar 
Mevr. H.J. Jansen wordt op donderdag 3 maart 83 jaar 
 
Mevr. B. van Dam-Mantel wordt op zaterdag 5 maart 86 
jaar 
Dhr. J. Massaar wordt op zaterdag 5 maart 84 jaar 
 
 
 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Inloophuis 
U bent a.s. vrijdag van harte welkom op het inloophuis. 
Vanaf 10.00 uur staat de koffie en thee klaar.  
In de zijkant van de kerk "de kapel" kunt u een kaarsje 
aansteken terwijl u luistert naar mooie muziek. Ook ligt 
daar een gedichtenbundel en kunt u een dank of 
voorbede opschrijven die in de middagpauzedienst 
wordt gebruikt.  
Om half 12 is er een korte viering waar Marga Schipper 
voorganger is en Geert Stauttener op het orgel speelt. 
Om 12 uur staan de soep en broodjes klaar. 
 

 

Opgave voor de dienst is niet meer nodig 
 

Live of later de dienst meebeleven via 
 

ons YouTube kanaal of via 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 6 maart 2022 kopij 
uiterlijk woensdag 2 maart voor 18.00 uur insturen. 
 

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet digitaal, stuur dan 
een bericht naar bovenstaand mailadres. 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zoetermeervoorelkaar.nl%2Fhulpvragen%2F255042&data=04%7C01%7CC.A.van.der.Toorn%40zoetermeer.nl%7C56a7517f658e46b57f9c08d9e659e51d%7C8832eccc8a644f2d915675c175b095ab%7C0%7C0%7C637794096038277738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7h2hymMj2ex0UtHKZugZwYvOp3JCZCjHTNMUhYpEdBA%3D&reserved=0
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 27 februari 2022 
 

Liturgische kleur Groen 
Voorganger Petra Vossegat 
Ouderling Henk Fokke 
Diaken Tineke  Blankespoor 
Organist Gerard Baak 
Lector Janny Vinke 
Kindernevendienst Martijn Pastink 
Koster Flip Verbrugge 
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerk 
Beamer Deborah de Korte 
Live stream Eveline van Velzen 
 
VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 

Welkom door ouderling van dienst 
 

Aanvangslied: 'Dank U voor deze nieuwe morgen' 
 Lied 218 vers 1, 2 en 3 (NLB)  
 

Stilte 
 

Drempelgebed 
 

Bemoediging en groet  
 

(v.) Onze hulp is de Naam van de Heer 
(g.) Hij maakte hemel en aarde 
(v.) Hij is trouw voor altijd 
(g.) Hij laat niet los wat Hij begon. 
(v.) Genade en vrede, voor u en voor jou,  
 van God onze Vader, Jezus Christus zijn Zoon,  
 door de Heilige Geest  
(g.) Amen  
 

Vervolg aanvangslied: 
 

'Dank u voor steun in moeilijkheden' 
 Lied 218 vers 4 en 5 
 

Kyriëgebed  
afgesloten met 'Heer ontferm U over ons' Lied 413 vers 3 
 

Aansteken van de regenboogkaars  
 

Glorialied: 'Ja, Hij is ons getrouw gebleven'  
 Psalm 98 vers 2 en 3 (NLB) 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed om de heilige Geest 
 

Aandacht voor: Rainbow  
 

Zingen: ' 'k stel mijn vertrouwen' 
 

De kinderen gaan naar hun eigen dienst  
 

1ste Schriftlezing: Genesis 9 vers 12 t/m 17  
 

2de Schriftlezing: Hebreeën 11 vers 1 t/m 3  
 

Zingen: 'Ruwe stormen mogen woeden' 
 Gezang 445 vers 3 en 4 (LvdK) 
 

- Ruwe stormen mogen woeden  
 Alles om mij heen zij nacht  
 God, mijn God zal mij behoeden  
 God houdt voor mijn heil de wacht  
 Moet ik lang zijn hulp verbeiden  
 Zijne liefde blijft mij leiden  
 door een nacht, hoe zwart, hoe dicht  
 voert hij mij in 't eeuwig licht  

- Maar wat lot, 't zij dood of leven  
 Smaad of eerbetoon, mij wacht,  
 Jezus zal mij nooit begeven:  
 Ben ik zwak, bij Hem is kracht.  
 Gunst van mensen, raad van vrienden,  
 Bitt're haat van kwaadgezinden,  
 Hoogte, diepte, vreugd of rouw,  
 Niets ontrooft mij aan Gods trouw. 
 

Overdenking  
 

Luisteren naar:  'Ik zal er zijn' 
 Kinga Ban 
 https://youtu.be/f4RgXZAEiQg 
 

De kinderen komen terug  
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Toelichting op de collecte door diaken  
 

Inzameling van de gaven  
 

Afkondiging van overlijden 
 

Wij gedenken: Maria Johanna Raaphorst-van Leeuwen 
 leggen van het steentje met haar naam 
 

Zingen: 'Dank, dank nu allen God' 
 Lied 704: 1 
 

Gebeden  
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader  
 

Slotlied: 'Ga met God en Hij zal met je zijn'  
 Lied 416 vers 1, 2 en 3 (NLB) 
 

Zegenbede  
afgesloten met: 'Ga met God en Hij zal met je zijn' 
 Lied 416 vers 4 

 
 
 

 

Beste mensen, 
 

Deze donderdag zou een gewone werkdag worden. 
Met de aanval van Rusland op diverse plaatsen in de 
Oekraïne, is het allesbehalve een gewone dag. 
Nu hebben we geen idee hoe ingrijpend de gevolgen 
van deze aanval zullen zijn voor de mensen in 
Oekraïne, voor de gewone Russen, voor ons in 
Nederland en voor de wereld.  
Zal 24 februari 2022 een keerpunt in de geschiedenis 
worden?  
Wat kan ik hier als predikant over schrijven? Wat kan 
u als christen doen? 
Mijn idee: kalm blijven en luisteren met ons hart naar 
wat de heilige Geest ons ingeeft. 
Ik vind liedtekst 995 'O Vader, trek het lot U aan' als 
een gebed. 
 

 O Vader, trek het lot U aan 
 van allen die door U bestaan. 
 Gij die geen stenen geeft voor brood,  
 wees met uw kinderen in nood; 
 en stil, God die rechtvaardig zijt, 
 de honger naar gerechtigheid.   
 

Ds. Marjan Zebregs  
 

 

https://youtu.be/f4RgXZAEiQg

