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Nieuwsbrief  
   

Zondag 20 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: do. 

 

 

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 
Op deze zondag ben ik, ds. Ria Meeder - van Hof, 
uw gastpredikant. 
Ik woon met mijn man in Leerdam.  
Tot december 2021 werkte ik in de Gereformeerde kerk 
van Nieuwendijk samen met uw oud-predikant ds. Nico 
de Lange. 
Gedeeltelijk ben ik met emeritaat gegaan, ik werk nog 
anderhalve dag voor de Gereformeerde kerk in 
Sleeuwijk. 
 
Zondag is de derde zondag van de veertigdagentijd, 
zondag "oculi", 

Naar Psalm 25, de Psalm van deze zondag. 

Ik houd mijn oog gericht op de Heer, 

Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 

Keer u tot mij en wees mij genadig, 

Ik ben alleen en ellendig. 

Mijn hart is vol van angst 

Bevrijd mij uit mijn benauwenis. 
 

Nu het leven beheerst wordt door de oorlog in de 

Oekraïne, lezen we teksten anders.  

Het lijkt wel of deze aloude Psalm speciaal voor deze 

tijd geschreven is. 
 

Toelichting op de eerste collecte 
Een betere toekomst voor straatkinderen in Indonesië.  
 
Anies uit Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, 
woont op straat. "Ik was een gewoon kind, met een thuis 
en een fijn gezin," vertelt zij. "Maar alles veranderde 
toen mijn vader ons huis moest verkopen vanwege 
gokschulden. Om geld te verdienen, moesten we op 
straat gaan zingen. Ik kon niet meer naar school."             
In Yogyakarta wonen veel kinderen, net als Anies, op 
straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse 
zoeken kinderen op straat op en bouwen vriendschap 
en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen 
kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor 
kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een 
opvanghuis. Ook regelen ze dat de kinderen weer naar 
school kunnen. Vrijwilligers helpen de kinderen bij het 
leren. Dreamhouse doet ook aan preventie: ze probeert 
te voorkomen dat kinderen op straat belanden, onder 
andere door ouders te helpen hun gezin financieel 
te onderhouden. 
 
 
 

 

Bij de symbolische bloemschikking 
 

Vrucht dragen 
Soms lukt het niet. 
Zoals met de profeet Elia gebeurde. 
Ook een bekend verhaal uit de 40-dagentijd periode. 
Teleurgesteld kroop Elia weg onder een bremstruik. 
(gele brem) 
Dan is er een engel – uitgebeeld door een tak met vijgen 
om hem moed te geven. 
En te laten zien dat vrucht dragen kan. 
 

Marja van Andel 
 

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. 
 

Waarderingsinsigne Protestantse Gemeente 
Zoetermeer voor Grietje en Marius Cusell 
Zondag 13 maart ontvingen Grietje en Marius Cusell als 
dank voor hun vele werk in de kerk het 
waarderingsinsigne van de Protestantse Gemeente 
Zoetermeer uit handen van Jaap van den Berg, 
voorzitter Algemene Kerkenraad.  In zijn toespraak 
typeerde hij Grietje en Marius als mensen die zich 
geroepen weten zich in te zetten voor God, Zijn kerk en 
de mensen die op hun pad komen. 
Dat deden ze al In Suriname  vanuit de zending van de 
Hernhutters en zijn ze blijven doen in Zoetermeer. 
Weliswaar zijn beide ook diaken geweest, maar hun hart 
lag bij de praktijk van ZWO: Zending, Werelddiakonaat 
en Ontwikkelingssamenwerking. Dat hebben ze ruim 30 
jaar gedaan!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Grietje was actief in de steungroep uitkerings-
gerechtigden, organiseerde het Open Huis in de Oase 
en coördineerde  tot op heden de KerstInn en de 
voedselbank. Ook nam zij in de Oase het initiatief 
belkringen op te zetten toen corona uitbrak. Marius zette 
zich in voor de werkgroep ZWO, niet alleen voor de 
Oase, maar ook Zoetermeer breed en op classicaal 
niveau. Ook was hij actief in het Vredesberaad 
Zoetermeer en zet hij zich nog steeds in voor Job Hulp 
Maatje.  
Namens Grietje dankte Marius de PGZ niet alleen voor 
deze waardering, maar ook voor de ruimte die ze 
gekregen hebben waardoor zij ook verdieping van hun 
geloof ervaren hebben. 
 

Jaap van den Berg 
 

Ontmoetingsplek vluchtelingen in 
Pelgrimskerk en ’t Centrum 
Ons is gevraagd om de Pelgrimskerk en ’t Centrum 
beschikbaar te stellen als ontmoetingsplek voor 
vluchtelingen uit Oekraïne. Inmiddels is de TaskForce 
Vluchtelingen aangemerkt als officieel aanspreekpunt 
door en voor de gemeente en zal de opvang etc. van 
vluchtelingen via deze TaskForce verlopen. Om vooral 
’t Centrum geschikt te maken als ontmoetingsplek zullen 
er aanpassingen gedaan moeten worden. Dit kan van 
heel simpel door het vrijmaken van ruimte door stoelen 
te verplaatsen tot min of meer ingrijpende wijzigingen 
om de ruimtes geschikt te maken voor verschillende 
activiteiten, door het plaatsen of weghalen van een 
wandje. Zo zal de gemeente een loket willen plaatsen 
waar mensen informatie kunnen halen, er wordt een 
medische post gemaakt, er moet ruimte zijn voor koffie 
drinken, taallessen etc. Er is gekeken wat gedaan moet 
en kan worden om het geschikt te maken. De gemeente 
Zoetermeer stelt financiële middelen beschikbaar. 
Concrete uitwerkingen zijn er nog niet, maar die zullen 
binnenkort wel komen. Een en ander zal uiteraard in 
overleg met ons, en dan met name met de 
kerkrentmeesters gedaan worden. We realiseren ons 
dat het beschikbaar stellen van de ruimtes offers van 
ons vraagt. Niet eens zozeer financieel, maar wel in het 
toestaan van eventuele veranderingen. Dat is wel een 
consequentie van kerk-zijn. Wij zijn blij dat wij als kerk 
in deze noodsituatie niet aan de zijlijn staan, maar in het 
centrum van de nood. 
 

Beppie van der Plas 
 

Opvang Vluchtelingen uit Oekraïne 
De eerste vluchtelingen uit Oekraïne zijn gearriveerd in 
Zoetermeer. Wilt u meer weten of uw hulp aanbieden? 
Op de website www.vluchtelingenzoetermeer.nl vindt 
u meer informatie over aanmelding voor vrijwilligers, 
gastgezin, activiteiten, vraag en aanbod.  
Inzamelen is nog niet nodig. Wel is er een oproep om 
geld te doneren om de Pelgrimskerk in te richten en de 
catering te verzorgen. Doneren kan via de centrale 
Diaconie van de PKN-kerken in Zoetermeer, 
rekeningnummer NL29 RABO 0143 8977 72 t.n.v. 
Diaconie PG Zoetermeer of via de bovengenoemde 
website bij INZAMELINGSACTIE 
 

Tineke Blankespoor 
 

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. Iedere dinsdag om 
19.00 uur.  
 

40-DAGENTIJD 
Maaltijden in de Regenboog 
De diaconie organiseert drie eenvoudige maaltijden, 
gevolgd door een korte oecumenische viering (vesper). 
Data: woensdag 23 en 30 maart en 6 april.  
Aanvang: 18.00 uur in De Regenboog. Gemeenteleden 
uit alle drie de wijken zijn welkom. 
Netto opbrengst is voor ons jaarproject Vluchtelingen-
kinderen in Griekenland, richtbedrag € 5,00 
Opgave na de dienst in de hal of bij Tineke Blankespoor. 
E mcblankespoor@casema.nl, T (079) 321 21 64. Voor 
de maaltijd van 23 maart uiterlijk maandag 21 maart 
opgeven. Voorganger 23 maart: Wil Bettenhaussen. 
 

(Afhaal)Klaver-4-maaltijd  
Op dinsdag 22 maart kunt u een Klaver-4-maaltijd 
afhalen in de Oase tussen 16.30 en 17.30 uur. De netto 
opbrengsten komen ten goede aan Vluchtelingen-
kinderen in Griekenland. 
Voor deelname aan de maaltijden graag telefonisch 
opgeven bij Ria van Dam, M 06 49 85 45 26 of via de 
mail E mtderuiter48@gmail.com 
Uiterlijk op maandag 21 maart voor 20:00 uur. 
 

Inzamelen voedselbank 
Hieraan is behoefte: groente of vruchten in pot of blik, 
blikjes vis, aardappelpuree, broodbeleg (hartig/zoet), 
houdbare melk / chocolademelk / drinkyoghurt, 
pannenkoekmix + stroop/poedersuiker, limonadesiroop, 
slaolie, toiletpapier 
 

ZWO en Diaconie 

 
Soos 60+  
 
Op maandag, 21 maart aanstaande om 14.00 uur 
komen de leden van de soos 60+ weer bij elkaar in 'De 
Regenboog'. Tijdens deze middag komt Henk Fokke 
een presentatie geven over zijn reis naar Ierland. Wij 
kijken uit naar een mooie 'vakantiemiddag'.            
U hoeft geen lid van de soos te zijn om deze middag bij 
te wonen. De bijdrage voor deze middag is dan € 3,00.  
Hartelijk welkom! 
 

Marianne Brouwers, T (079) 888 84 99   

 
Koffiemiddag 
Wat fijn dat het weer mag. Om de week willen wij op 
woensdagmiddag een koffiemiddag organiseren in het 
Centrum. Aanvang om 14.30 uur, einde rond 16.00 uur. 
De eerstvolgende middagen staan gepland op 30 maart 
en 6 april, 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. 
 

Seniorensoos "De Oase" 
Sinds de CORONA maatregelen zijn versoepeld; zijn we 
weer gestart. U bent hartelijk welkom op maandag-
middag 21 maart van 14.00 tot 15.30 uur. Deur open om 
half twee. Namens de gastvrouwen: Mary Lemmers, 
coördinator: T (079) 351 47 19. 

http://www.vluchtelingenzoetermeer.nl/
mailto:mcblankespoor@casema.nl
mailto:mtderuiter48@gmail.com
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Inloophuis 
Vrijdag 25 maart is er weer een maaltijd in het 
Inloophuis. Binnenkomst vanaf 11:30 uur. Start van de 
maaltijd om 12.00 uur. Kosten: 5 euro. 
Wilt u hier graag bij aanwezig zijn bel of mail dan naar 
Wil Bettenhaussen of er nog plaats is voor a.s. vrijdag. 
T (079) 361 33 65, E wil.bettenhaussen@gmail.com 
 

(G)een blad voor de mond 
Donderdag 31 maart, van 20.00 - 22.00 uur, is er weer 
een avond met het thema '(G)een blad voor de mond' in 
de Regenboog. U bent van harte welkom. We praten 
met elkaar over interessante krantenartikelen. Iedere 
deelnemer stuurt vooraf, uiterlijk twee dagen voor de 
betreffende donderdagavond een scan van een of meer 
recente krantenartikelen (het maakt niet uit van welke 
krant) 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. Bij meer 
dan 10 aanmeldingen splitsen we in groepjes. 
 

Ton Verheijke, E ton.verheijke@live.nl en 
Jan Blankespoor, E jhblankespoor@casema.nl 
 

Boekentafel 
Er is weer een boekentafel op 27 maart na afloop van 
de dienst. Wij hebben boeken voor de 40-dagentijd, de 
nieuwste boeken op theologisch gebied, geschenk-
boekjes, dagboeken, kinderboeken en natuurlijk de 
nieuwe Bijbelvertaling 2021. De standaard Bijbel kost 38 
euro. Met een wat groter lettertype 48 euro en met 
deuterocanonieke boeken erbij 1,50 extra. Graag even 
van tevoren opgeven. 
Als wederverkoper krijgen we korting, die ten goede 
komt aan de wijkkas. Zo hebben we een leuke bijdrage 
kunnen leveren aan de koop van de kanselbijbel. 
Boeken bestellen kan ook, wij bezorgen ze thuis. Graag 
contante betaling. Tot ziens bij de boekentafel. 
 

Trudy Kamminga, T (079) 321 40 76, E tga.kamminga 
@gmail.com; Elsbeth van Beem en Mary Lemmers 
 

Gezocht: Kosters M/V 
Nu we één kerkgebouw gebruiken voor de erediensten 
"De Regenboog" zou het mooi zijn wanneer de 
kosterploeg aangevuld wordt vanuit alle windstreken 
van Zoetermeer-Zuid.  
Je taak is om op de zondagochtend vanaf  9.00 uur als 
koster- gastheer/vrouw  aanwezig te zijn om de taken 
van koster te vervullen. 
Op dit moment zijn er 4 kosters actief en dat is aan de 
krappe kant.  
Interesse om mee te doen aan dit onderdeel van 
Kerkzijn? Neem dan voor meer informatie contact op 
met: 
 

Gerard Bettenhaussen, 
E gbettenh@ziggo.nl, M 06 39 22 95 21 

 

Expositie "KIJK - 5 jaar Kerk in Zoetermeer" 
Tot en met zaterdag 9 april is er in de Oude Kerk en in 
De Herberg een KIJK-expositie met cartoons van 
tekenaar Theo Poot uit vijf jaargangen van Kerk in 
Zoetermeer. 

Hij maakte een thematische keuze uit de KIJK-prenten 
maandelijks in deze krant en frappant is hoe actueel 
sommige prenten ook nu weer zijn. 
U vindt er ook alle verschenen nummers van Kerk in 
Zoetermeer op een rij en gelijktijdig loopt er een 
beamerpresentatie.  
 
Te bezichtigen op vrijdag- en zaterdagmiddag van 12.00 
- 16.00 uur in Oude Kerk en De Herberg en rondom de 
Lunchpauzeconcerten op woensdag, Dorpsstraat 59. 
Welkom! Toegang en bijbehorend gidsje gratis; 
gastenboek en deurcollecte; koffie en thee in De 
Herberg. 
Voor meer informatie: E info@kerkinzoetermeer.nl of de 
website: www.kerkinzoetermeer.nl 

  

Wij van Zuid 
 

Bloemengroet 
De   bloemen   gaan   naar  dhr.   Henk   van   Woerden, 
                                     als dank voor zijn werkzaam-
heden t.b.v. de kerkelijke financiële acties. 
Het tweede boeket gaat met een hartelijke groet en 
bemoediging naar dhr. Evert Winters 
 
 

Meeleven.  
We leven mee met Trudy en Paul Pettinga. Trudy heeft 
een herseninfarct gehad en is na een ziekenhuis-
opname nu naar het verpleeghuis Vivaldi, Brechtzijde 
45, 2725 NR. 
We bidden haar van harte beterschap toe en sterkte bij 
de revalidatie.  
 

Verjaardagen 
Mevr. M. van Die-de Boer wordt op 21 maart 86 jaar. 
 
Dhr. H. van Ginhoven wordt op 22 maart 88 jaar. 
 
Mevr. E.M.W. van der Nolk van Gogh-van der Wagt 
wordt op 22 maart 93 jaar. 
Mevr. B.A. Veldkamp-Veldman wordt op 25 maart 88 
jaar. 
 
Allen van harte gefeliciteerd!!! 
 
 

 

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 27 maart 2022 kopij 
uiterlijk woensdag 23 maart voor 18.00 uur insturen. 
 

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

 

mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
mailto:ton.verheijke@live.nl
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mailto:tga.kamminga@gmail.com
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mailto:gbettenh@ziggo.nl
mailto:info@kerkinzoetermeer.nl
http://www.kerkinzoetermeer.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 20 maart 2022 
 

Kerk De Regenboog  
Bijzonderheden: 3de zondag 40-dagentijd 
Liturgische kleur: Paars 
Voorganger: Mw. ds. M.F. Meeder-van Hof 
Ouderling: Henry van der Wiel 
Diaken: Saskia Koerselman 
Organist: Gerard Baak 
Lector: Wietske van der Wiel 
Kindernevendienst: Marieke van der Zee-Schipper 
Koster: Gerard Bettenhaussen 
1ste Collecte: Werelddiaconaat Indonesië ZWO 
2de Collecte: Kerk 
Beamer: Benjamin van der Wiel 
Live Stream: Jeannette Vriend 

 
Voorbereiding 
 

Orgelspel 
 

Binnenkomst voorganger en ambtsdragers 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

We gaan - zo mogelijk - staan 
 

Aanvangslied: 'Gods verborgen omgang vinden' 
 Psalm 25 vers 7 en 8 (NLB) 
 

Moment van stilte voor persoonlijke voorbereiding 
 

Bemoediging en groet 
 

vervolg aanvangslied:  'Sla op mijn ellende deˬogen' 
 Psalm 25 vers 9 (NLB) 
 

We gaan zitten 
 

Kyriëgebed: 'Zoekend naar licht hier in het duister' 
 Lied 1005 vers 1, 2 en 4 (NLB) 
 

Dienst van het Woord 
 

Gebed om de heilige Geest 
 

Project Kindernevendienst 
 

De kaars voor de kinderen wordt aangestoken 
 

De kinderen gaan naar hun eigen dienst 
 

Schriftlezing: Johannes 4 vers 5 t/m 26 en vers 39 t/m 42 
 

Zingen: 'U kennen, uit en tot U leven' 
 Lied 653 vers 1, 3 en 7 (NLB) 
 

Verkondiging 
 

Kort meditatief orgelspel 
 

Zingen: 'Jezus roept hier mensen samen' 
 Lied 975 vers 1 en 3 (NLB) 
 

Dienst van het antwoord 
 

De kinderen komen terug 
 

Projectlied 
 

Inzameling van de gaven 
 

Gebeden 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed afgesloten met 
het gezamenlijk bidden van het Onze Vader 
 

We gaan - zo mogelijk - staan 
 

Terugkomst van de kinderen uit de creche 
 

Slotlied: 'Ga maar gerust' 
 Lied 15 (bundel: Het liefste lied van overzee, deel 2) 
 muziek: Jean Sibelius (1865-1957); 
 tekst: Sytze de Vries 

 

- Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
 Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 
 Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 
 Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 
 Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
 Ik ben de wind waardoor je adem haalt 
 

- Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
 Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 
 Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 
 Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 
 Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 
 Ik ben de dag, die schemert in je droom 
 

- Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
 Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
 Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 
 Ik ben de verte, die verlangend wenkt 
 En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
 ben Ik de hand, die al je tranen wist. 
 

Wegzending en Zegen 
 

Gezongen AMEN 


