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Nieuwsbrief  
   

Zondag 6 maart 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 
Vandaag is het de eerste zondag van de 40-dagentijd. 
Het 40-dagentijdmagazine van Kerk in Actie draagt de 
titel: Alles komt goed?!  Vooral die combinatie van dat 
vraagteken en uitroepteken vind ik veelzeggend. Want 
hoe kunnen we in vredesnaam belijden dat alles goed 
komt, nu de grenzen van Europa in vuur en vlam staan? 
Hoe dragen de 7 werken van barmhartigheid van 2000 
jaar geleden - deze zondag focus op de landbouw in 
Rwanda - concreet bij aan een gelukkiger wereld hier en 
nu? En in de hoofdlezing van deze zondag en de 
vertelling van de kindernevendienst: Johannes 11: 55 -
12: 11, bereidt Maria met parfum de dag van Jezus' 
begrafenis voor. Hoe kan dat nu een opmaat zijn tot 
vreugde: Ben je klaar voor het feest?, het thema van de 
40dagentijd van de KND? Goede vragen! En veel 
uiteenlopende blikvelden! En daarom wordt dit een 
bijzondere uitdaging: het begin van de lijdens- of 
vastentijd waarin we veel aan God willen voorleggen. 
QuestionMark neemt ons mee in een muzikale beleving, 
o.a. in onze gebeden tot de Heer onze God. Samen met 
u en jullie in de kerk en thuis gaan we op weg: naar 
Pasen. Vrede, alle goeds & gezegende zondag, allen! 
  

Ds. Sandra Hermanus-Schröder 
 

Toelichting op eerste collecte 
Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda 
Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij 
Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: 
“Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. 
We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. 
Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekosten-
verzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen 
en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De 
Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen 
aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan 
wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en 
wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete 
aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: 
aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, 
die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe 
belangrijk bomen zijn om water vast te houden.  
Ze praten ook over milieubescherming, spaargroepen, 
gezondheid, gezinsplanning, man-vrouw-verhoudingen 
en huiselijk geweld. Zijn leerproces gaat door: 
ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld 
aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese 
zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 
euro. Daar vragen we uw bijdrage voor via Kerk in Actie. 
Dank u wel. www.kerkinactie.nl/zustersrwanda 

 

Paaskaars voor thuis 
Vanuit de werkgroep eredienst wordt u de mogelijkheid 
geboden om een paaskaars voor thuis te bestellen. 
A.s. zondag 6 maart is hiervoor de laatste mogelijkheid.  
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 
 

Paasgroetenactie 2022  
Van de 90 dubbele kaarten voor de Paasgroetenactie 
hebben wij er al 35 terugontvangen, dus nog 55 niet. 
Komende zondag 6 maart is het de laatste keer dat u ze 
kunt inleveren. Op 7 en 8 Maart kunt u ze ook nog in de 
brievenbus van De Regenboog of de Oase doen. 
Daarna sturen wij deze kaarten door naar de landelijke 
Protestante kerk. Van daaruit worden de kaarten voor 
Pasen verspreid over de verschillende gevangenissen 
in Nederland om ze dan aan de gevangenen te geven.  
Wat is het leuk als gevangenen met Pasen een kaart 
krijgen met en 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  
Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden 
op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie 
Of bij Reinier Laman Trip  
M 06 14 75 06 91 of E reinierlamantrip@gmail.com 
 

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. 
 

40-dagentijdkalender en Vastenkaart  
Er zijn nog 40-dagentijdkalenders en vastenkaarten 
beschikbaar. 
 

Inzamelen voor de Voedselbank  
In Zoetermeer zijn bijna 300 huishoudens aangewezen 
op de Voedselbank. Vanaf 6 maart t/m 10 april 
(Palmpasen) willen we voor hen houdbare artikelen  
inzamelen. U kunt ze zondags inleveren bij de 
Regenboog. Doet u mee?  

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/zustersrwanda
http://www.bocashop.nl/huispaaskaarsen.html
mailto:jw.van.lonkhuyzen@ziggo.nl
http://www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie
mailto:reinierlamantrip@gmail.com
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Er is vooral behoefte aan:  

• groente of vruchten in pot of blik  

• aardappelpuree  

• broodbeleg (hartig/zoet)  

• blikjes vis  

• houdbare melk/chocolademelk/drinkyoghurt  

• pannenkoekmix + stroop/poedersuiker  

• limonadesiroop  

• slaolie  

• toiletpapier 
 

Reinier Laman-Trip 
 

Vrouwenviering 13 maart  
Aardekracht, zonkracht  
Al het mooie in de natuur, de kracht en de kwets-
baarheid ervan, en onze verantwoordelijkheid ervoor: 
dat vieren we in deze vrouwenviering.  
Let op! De viering begint om 16.00 uur. Vanaf 15.30 uur 
is er thee, en na afloop soep. Neem, als je wilt, een foto 
of iets anders mee van een plek in de natuur die jou 
inspireert. Plaats: Ichthuskerk, Parkdreef 258.  
Van harte welkom!  
Froukje, Jacqueline, Joke, Katinka (M 06 44 09 88 89) 
 

Vragen vanuit de nieuwkomers … 
Afgelopen week ontving ik twee vragen over het reilen 
en zeilen in De Regenboog?  
1. Waar ligt het gebedenboek?  
Dit voorbeden schrift ligt op de statafel links voordat u 
de kerkzaal binnentreedt. Maak er gebruik van!  
2. De kaart bij de bloemen: is dat van een speciaal 
clubje, was de vraag van iemand die de bloemen mét 
kaart ontving.  
Elke zondag zullen er twee bossen bloemen gaan naar 
mensen die we beterschap willen wensen / als teken 
van bemoediging / als dank … etc. Als u de Regenboog 
binnenkomt, vindt u op de tafel links twee kaarten liggen. 
U kunt deze kaarten ondertekenen als blijk van 
meeleven etc. Zo proberen we de onderlinge 
verbondenheid vorm te geven. De bloemen mét de 
kaarten worden door iemand uit de kerk of door een 
ouderling gebracht. Als u iemand kent die de bloemen 
ontvangt en u wil ze graag wegbrengen; meld dit dan 
aan de dienstdoende ouderling vóór de kerkdienst.  
Dank voor de vragen! Fijn dat u meedenkt zodat 
iedereen zich 'thuis' voelt in de Regenboog.  
Groet, vanuit de werkgroep Communicatie, 
 

Sofie van der Linden 
 

Kaarten maken  
Omdat het weer kan gaan we op maandagochtend 14 
maart kaarten maken. Vanaf 10 uur staan de koffie en 
thee klaar in de consistoriekamer van de Pelgrimskerk. 
Iedereen hartelijk welkom.  
Voor  inlichtingen: Stieneke de Bruin T (079) 316 62 09 
en Marijke Vis, T (079) 361 54 64  
 

Koffiemiddag  
Helaas ging onze koffiemiddag afgelopen woensdag 
door Corona gerelateerde klachten niet door.  
Gelukkig kunnen we herkansen. Onze volgende koffie-
middagen staan gepland op 16 en 30 maart.  
U kunt worden opgehaald, neem daarvoor contact op 
met: Marga Schipper M 06 47 59 42 69 of Janny de 
Zeeuw, M 06 51 41 45 69 of Marijke Vis, M 06 22 48 74 
66 / T (079) 361 54 64.  
Wij verheugen ons erop u weer te zien en te spreken. 

Regenboogmuziek 
Woensdag 9 maart 20.15 uur 
Doris Hochscheid, cello en Frans van Ruth, piano 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. 
Zij spelen werken van o.a. Chopin, Witte, Chopin en 
Henriëtte Bosmans.  
Reserveren tot en met 8 maart, uitsluitend via de 
website www.regenboogmuziek.nl 
 

Avondmuziek in Oude Kerk Zoetermeer 
Zondag 13 maart is er in de Oude Kerk een muzikale 
avonddienst in de vorm van een Avondmuziek. In de 
veertigdagentijd vieren we op ingetogen wijze, met 
lezing en lied, gebed en instrument. Er is instrumentale 
medewerking van Ricardo Rodríguez Miranda op viola 
da gamba.  
Verder verlenen het Oude Kerk Ensemble onder leiding 
van cantor-organist Ronald de Jong en ds. Kees 
Wesdorp hun medewerking.  
Welkom in de Oude Kerk op zondag 13 maart, 18.30 
uur, Dorpsstraat 59. 
 

Jaap van der Giessen 
 

Veelkleurige Jezus, deel 4 
De laatste bijeenkomst van het leerhuis Veelkleurige 
Jezus is op woensdag 9 maart, 19.30 - 21.30 uur, in ’t 
Centrum. We bespreken het boek De niet-westerse 
Jezus. Jezus als bodhisattva, avatar, goeroe, profeet, 
voorouder en genezer (2007) van Dr. M.E. (Martien) 
Brinkman (hoogleraar theologie VU). Van harte welkom! 
 

Ds. Sandra Hermanus-Schröder 
 

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 
Ab de Raad voorganger is en Jan van Vliet de muziek 
voor zijn rekening neemt. Om 12 uur staan de 
pannenkoeken klaar.  
 

(Afhaal)-Klaver4maaltijd 
Op dinsdag 8 maart kunt u weer een Klaver4maaltijd 
afhalen in De Oase tussen 16.30 en 17.30 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 email 
E mtderuiter48@gmail.com 
Uiterlijk op de maandag ervoor voor 20:00 uur. 
 

Reinier Laman-Trip 
 
 

http://www.regenboogmuziek.nl/
mailto:mtderuiter48@gmail.com
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Dinsdag viering in De Oase "Rondom de Vlam" 
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. 

 
Wij van Zuid 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar naar 
Liesbeth en Dick Slot  
Het tweede boeket gaat eveneens met een hartelijke 
groet en bemoediging naar Coby Bosker 
  

Verjaardagen 80+ 
Dhr. C.J. Meijer wordt op 8 maart 81 jaar. 
 
Dhr. J.C. van Boven wordt op 8 maart 81 jaar. 
 
Mevr. C. Havenaar-van Oosterom  wordt  op  10 maart 
86 jaar. 
Dhr. P.C. Pettinga wordt op 11 maart 91 jaar. 
 
 
Allen van harte gefeliciteerd!! 
 

Afscheid  
20 jaar mochten we met veel plezier in Zoetermeer 
wonen, maar nu komt onze definitieve verhuisdatum in 
zicht. 
Zondag 13 maart willen we afscheid nemen met iets 
lekkers bij de koffie en met een tot ziens in Baarle 
Nassau.  
 
 

Johan en Els Alebregtse 
 

In memoriam 
 
Elly Grootveld 
In de vorige Nieuwsbrief stond dat Elly Grootveld-van 
Golverdingen was begonnen aan haar laatste reis hier 
op aarde. Op 24 februari 2022 is Elly thuisgeroepen en 
heengegaan, in de leeftijd van 85 jaar. 
Elly was weduwe van Jan Grootveld, met wie zij 
jarenlang op het Beijerland woonde. De laatste tijd 
woonde Elly in De Boomgaerd. Elly was 50 jaar actief lid 
in Meerzicht (later: De Oase). Samen met haar Jan geldt 
ze volgens ds. Ari van Buuren als pioniers in Meerzicht. 
Het enthousiasme van Jan en de rust van Elly was een 
prima combinatie! Elly was ook actief als contact-
persoon in het wijkteam Landen en Go’s en bij het 
(liturgisch) bloemschikken. 
Jan en Elly waren destijds heel betrokken bij de con-
tacten met de partnergemeente in Gillersdorf, voormalig 
Oost-Duitsland. Condoleances uit die gemeente deze 
week bewijzen hoe geliefd Elly ook daar was. De 
dankdienst voor haar leven vond afgelopen donderdag 
plaats in De Oase, olv. ds. Sandra Hermanus-Schröder.  
Wij wensen Elly’s (klein)kinderen, haar achterkleinkind 
en allen die Elly zullen missen de troostvolle nabijheid 
van God en mensen. 
 

Ds. Sandra Hermanus-Schröder 
 

Rien Lagas  
Op  zondagmiddag  27  februari  is  de  heer  Rien  Lagas 
                                                                       thuis rustig 
overleden op de leeftijd van 86 jaar. De plechtigheid 
voorafgaand aan de begrafenis is op dinsdagmorgen 8 
maart in de Meerbloemhof in Zoetermeer.  
We wensen zijn vrouw Coby, de kinderen, en allen die 
Rien nu moeten missen, de liefdevolle en troostende 
nabijheid van God en mensen. 
 

Ds. Marjan Zebregs  

 

 

De Pelgrim 
 

 Meditatie in De Pelgrim  
 Dinsdag 8 maart komen we weer bij 
 elkaar voor de meditatie. Zoals altijd 
 beginnen we met een ontspanning, 
 daarna mediteren we over teksten die te 
 maken hebben met loslaten. 
We komen bij elkaar in de consistorie van de Pelgrims-
kerk. De bijeenkomst is van 13.30 tot 15.00 uur. Daarna 
is er thee en ontmoeting. Het is de laatste meditatie-
bijeenkomst. In april, als het weer wat beter wordt, komt 
er nog een meditatie in de tuin.  
We willen vragen of je via de grote deur aan de voorkant 
naast de pastorie naar binnen wil gaan. Het kerkplein is 
nog afgesloten.  
Ook vinden we het fijn als je je op wilt geven voor de 
meditatie bij één van ons.  
We houden nog steeds tijdens de bijeenkomst afstand 
en zetten de ramen in de ruimte een beetje open.  
Het richtbedrag is € 5,00.  
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 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 13 maart 2022 kopij 
uiterlijk woensdag 9 maart voor 18.00 uur insturen. 
 

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

 
  

mailto:marga_boven@ziggo.nl
mailto:f2hjfdenhert@hetnet.nl
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 6 maart 2022 
 

Kerk De Regenboog  
Bijzonderheden: Start 40-dagentijd 
Liturgische kleur: Groen 
Voorganger: Sandra Hermanus-Schröder 
Ouderling: Mieke Brak 
Diaken: Wout van Goeverden 
Organist: Dries Piening 
Muziek: QuestionMark 
Lector: Marion Veenis 
Kindernevendienst: Charlotte Prent 
Koster: Frits von Meijenfeldt 
1ste Collecte: Training van boeren en boerinnen 
 door Rwandese zusters 
2de Collecte: Kerk 
Beamer: Jan de Jonge 
Live Stream: Mirna Baak 

 
Binnenkomst 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
We gaan - zo mogelijk - staan 
 
Aanvangslied: 'Jubel God ter eer' 
 Psalm 81 vers 1 en 5 (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.) die trouw blijft tot in eeuwigheid 
(g.) en nooit loslaat het werk van zijn handen. 
 
We gaan zitten 
 
Vervolg aanvangslied: 'Al wie u verdrukt' 
 Psalm 81 vers 12 en 9 (NLB) 

 
Korte inleiding op de 40-dagentijd en de tijd van nu 
 
Gebed van toenadering 
 

Voorganger leest voor uit: 
 

 '– en vele duiizenden, ontheemt, gevlucht uit eigen land' 
 Lied 997 (NLB) 

 
QuestionMark en gemeente zingen:  
 

 'Heer, ik kom tot U' 
 Lied 488 (bundel: Opwekkingsliederen) 

 
Lezing: De Tien Woorden en het woord van liefde: 
 Exodus 20 vers 1 t/m 17 en  
 Matteüs 22 vers 36 t/m 40 

 
Zingen: 'Geef vrede, Heer, geef vrede' 
 Lied 1010 (NLB) 
 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen 

 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
 

Moment met de kinderen:  
 "Ben je klaar voor het feest?" 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Schriftlezing: Johannes 11 vers 55 t/m 12 vers 11 
 
QuestionMark: 'You say' 
 (Lauren Daigle) 

 
Verkondiging 
 
QuestionMark: 'Colors' 
 (Black Puma's) 

 
De kinderen komen terug, en we zingen het projectlied 
 
Dienst van de gebeden 
 
QuestionMark: 'Still my child' 
 (Mary Mary) 

 
Voorbeden en gebeden uit KiA, Alles komt goed?! 
 
Stil gebed 
 
Gezamenlijk bidden van het Onze Vader … 
 
QuestionMark en gemeente zingen:  
 'Hide me now' 
 Lied 695 (bundel: Opwekkingsliederen) 
 

 'Verberg mij nu' 
 Lied 940 (NLB)  

 
Inzameling van de gaven 
 
Terugkomst van de kinderen uit de creche 
 
Slotlied: 'O grote God die liefde zijt' 
 Lied 838 vers 1 en 3 (NLB) 

 
Wegzending en Zegen 
 
Gezongen AMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


