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Nieuwsbrief  
   

Zondag 27 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 
Het is de vierde zondag van de Veertigdagen tijd, 
zondag Laetare. Dat betekent Verheugt U, want het 
Paasfeest is in aantocht. We zijn al halverwege.  
In deze tijd van afschuw en woede over wat er gebeurt 
in Oekraïne, is het moeilijk om verheugd te zijn. We 
vragen ons af of 'Alles goed komt', zoals het thema van 
Kerk in Actie suggereert. We zijn geneigd om meer de 
nadruk op het vraagteken dan op het uitroepteken te 
leggen.  
En toch… in de Veertigdagen kalender lezen we 
hoopvolle verhalen van Syrische jongeren in Libanon. 
Het kan dus wel, als we het maar willen zien.  
Het thema van deze dienst is: Verbonden zijn. Jezus 
vertelt het verhaal van de wijnstok en de ranken, waarin 
de verbondenheid van God met Christus en mensen 
een noodzaak is om liefde en vrede te verspreiden. We 
hebben Hem nodig in deze wereld. We zingen in Psalm 
84 over het Huis van de Heer, waar het goed toeven is 
als we op Hem vertrouwen. Dat geeft moed, daarover 
mogen we ons verheugen op weg naar Pasen. 
 

Marga Schipper-Boven 
 

Toelichting op tweede collecte 
Missionair werk: de Kliederkerk. 
Jong en oud ontdekken de kliederkerk. De collecte is 
vandaag bestemd voor het missionaire werk van de 
Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in 
Nederland wordt regelmatig kliederkerk georganiseerd. 
Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen 
op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en 
geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en 
samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-
alledaagse vieringen: een geweldige manier om 
gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond 
hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk 
duidelijk in een brede behoefte te voorzien. 'Kliederkerk 
geeft onze kerk weer hoop'. Geef in de collecte of maak 
uw bijdrage over op NL10 ABNA 0444 4447 77 t.n.v. 
Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair werk. 
 

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. 
 
 
 

 

Boekentafel 
Er is weer een boekentafel op 27 maart na afloop van 
de dienst. 
Wij hebben  boeken voor de Veertigdagentijd. De 
nieuwste boeken op theologisch gebied, geschenk-
boekjes, dagboeken, kinderboeken en natuurlijk de 
nieuwe  bijbelvertaling  2021.  De  standaard  bijbel  kost 
€ 38,00 een wat groter lettertype € 48,00 met deutero-
canonieke 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,  of  e-mail  naar 
E tga.kamminga@gmail.com 
Elsbeth van Beem en Mary Lemmers 
 

40-dagentijd 
 

Sobere maaltijd in de Oase 
Op dinsdag 29 maart wordt er een sobere maaltijd 
(maaltijdsoep + broodje) gehouden, begintijd 17.30 uur. 
Richtbedrag € 5,00.  Netto opbrengst is voor de Hulp 
aan de vluchtelingenkinderen in Griekenland.  
In de maanden januari en februari was de netto 
opbrengst € 750,00. Geweldig! 
Voor deelname aan de maaltijden telefonisch opgeven 
bij  Ria  van  Dam: M 06 49 85 45 26  of  via  de  e-mail 
E mtderuiter48@gmail.com 
Uiterlijk op maandag 28 maart voor 20.00 uur. 
 
Maaltijd in de Regenboog 
Op woensdag 30 maart is er een eenvoudige maaltijd, 
gevolgd door een korte oecumenische vesper.  
Aanvang maaltijd: 18.00 uur. Gemeenteleden uit alle 
drie de wijken zijn welkom. 
Netto opbrengst is voor hulp aan de 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. 
Uiterlijk maandag 28 maart.  
 
Inzamelen voedselbank 
We gaan nog drie weken door met inzamelen. Doet u 
ook mee? Zie voor de gewenste producten de vorige 
nieuwsbrief. 
 

ZWO en diaconie 
 

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:tga.kamminga@gmail.com
mailto:mtderuiter48@gmail.com
mailto:mcblankespoor@casema.nl
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Rondom de vlam 
Ook dit jaar zijn er in de 40-dagentijd op de dinsdag om 
19.00 uur korte liturgische vieringen in De Oase. 
Momenten van stilte en bezinning om ons voor te 
bereiden op het lijden en de opstanding van Christus.  
 

Vorming en Toerusting 
(Geen) 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). 
 

Koffiemiddag 
Wat fijn dat het weer mag. Om de week willen wij op 
woensdagmiddag een koffiemiddag organiseren in het 
Centrum. De aanvang is 14.30 uur, einde rond 16 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. 

 
Inloophuis 
Vrijdag bent u vanaf 10.00 uur van harte welkom op het 
inloophuis voor een kopje koffie, thee en een praatje. 
Om 11.30 uur is de middagpauzedienst. De voorganger 
is Wil Bettenhaussen en de muziek wordt verzorgd door 
Jan van Vliet.  
Daarna is er soep en een broodje.  
 

Opvang Oekraïense vluchtelingen in Zoetermeer 
Het is op dinsdag, woensdag en donderdag "meet en 
greet" in het 't Centrum. Vanuit deze contacten ben ik op 
zoek naar babyluiers vanaf 4 kg, billendoekjes, 
rompertjes groter dan maat 68, maandverband en 
sportschoenen maat 36, 37 en 38. Ook is er behoefte 
aan boodschappenwagentjes. 
Graag bezorgen tussen 10 en 12 uur in 't Centrum of bel 
met Grietje Cusell, M 06 38 10 42 57 
 

Boekenmarkt in de Oase 
Zaterdag 26 maart is er in de Oase een schitterende 
boekenmarkt van 10.00 tot 15.00 uur. 
ALLE boeken kosten maar … 1 euro per kilo. 
Hopelijk bent u in de gelegenheid om uw boeken 
voorraad aan te vullen of te vernieuwen. 
Maar mocht u verhindert zijn dan mag u ook een 
bijdrage overmaken naar A. Bood Zoetermeer. 
Op rekeningnummer NL34 INGB 0003 5693 96 o.v.v. 
Alpe d’HuZes. 
De opbrengst van de boeken en giften zijn voor het 
onderzoek naar kanker. 

Hiervoor gaat Anton Bood uit de Oase meedoen aan de 
Alpe d’HuZes in Frankrijk samen  met 5000 andere wiel-
renners en hopelijk gaat hij zes keer omhoog. 
Eventuele informatie op M 06 36 24 92 74 
 

Anton Bood 

 

Wij van Zuid 

 

Bloemengroet 
Het  eerste  boeket  gaat  vandaag  naar  Arnold  Bazuin 
                                           Hij ontvangt een hartelijke 
groet en bemoediging vanuit de gemeente. Hij heeft een 
paar dagen in het ziekenhuis gelegen maar het gaat nu 
gelukkig goed met hem.  
Het   tweede   boeket   gaat   naar   mw.   Sacha   Tanja 
  

Een hartelijke groet en  bemoediging vanuit de gemeen-
te nu zij zonder haar man Jaap haar leven weer vorm 
moet geven. 
 

Meeleven 
Met mw. Trudi Pettinga  gaat het naar omstandigheden 
wel goed. Hoewel zij natuurlijk  veel sneller wil herstel-
len als nu gebeurt. We wensen haar veel geduld toe bij 
de revalidatie. 
Het adres van Trudy is: Verpleeghuis Vivaldi, Zonne-
bloemhof 2 G, Brechtzijde 45, 2725 NR 
 

Verjaardagen 
Mevr. C. Jongejan wordt op 28 maart 82 jaar. 
 
Mevr. J. Boelee-Stikkelorum wordt op 29 maart 87 jaar. 
 
Dhr. R. van den Bos wordt op 30 maart 80 jaar. 
 
Dhr. J. van der Zwan wordt op 31 maart 87 jaar. 
 
 

Allen van harte gefeliciteerd!!! 
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor het prachtige boeket bloemen. Dank 
ook voor de aanwezigheid van gemeenteleden bij de 
afscheidsdienst van mijn echtgenote en moeder.  
Hartelijke groet, 
 

Evert Winters 
 

 

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 3 april 2022 kopij 
uiterlijk woensdag 30 maart voor 18.00 uur insturen. 
 

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

mailto:ton.verheijke@live.nl
mailto:jhblankespoor@casema.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 27 maart 2022 
 

Kerk De Regenboog  
Bijzonderheden: 4de zondag 40-dagentijd 
Liturgische kleur: paars 
Voorganger: Mw. M. Schipper-Boven 
Ouderling: Frits von Meijenfeldt 
Diaken: Monique Schrijver 
Organist: Frank van de Beld 
Lector: Suzanne Granneman 
Kindernevendienst: Jeroen van Smeden 
Koster: Flip Verbrugge 
1ste Collecte: jaarproject vluchtingenkinderen 
 in Griekenland 
2de Collecte: Missionair werk: Kliederkerk 
Beamer: Henry van der Wiel 
Live Stream: Kees van de Graaf 

 
Orgelspel 
 

Welkom 
 

We gaan – zo mogelijk - staan  
 

Aanvangslied: 'Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer' 
 Psalm 84 couplet 1 en 2 (NLB) 
 

Groet en bemoediging 
 

(v.) Genade en vrede voor u en jullie allemaal,  
 van God onze Vader en Moeder en 
 van Jezus Christus onze Heer. 
(g.) Amen 
(v.) Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
(g.) die Hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

Drempelgebed 
 

(v.) Trouwe God, hier zijn wij, mensen onrustig en soms 
 ook vol verlangen naar wat zo gemist wordt:  
 vrede in de wereld om ons heen en in ons eigen leven. 
 Zie ons in onze onrust, in ons verlangen.  
(g.) Breng ons leven op adem, 
(v.) en vergeef ons wat anders had moeten gaan. 
(g.) Richt onze voeten op wegen van vrede, 
(v.) door Jezus Christus, onze Heer.  
(g.) Amen! 
 

Vervolg aanvangslied: 'Want God onze Heer die ons mild' 
 Psalm 84 couplet 6 (NLB) 
 

We gaan zitten 
 

Inleiding op de dienst 
 

Kyriegebed 
 

Zingen: 'Om de mensen en de dieren' 
 Lied 299j couplet 1 en 2 (NLB) 
 

Gebed van de zondag 
 

Project kindernevendienst 
 

De kinderen gaan naar hun eigen dienst 
 

1ste Schriftlezing: Exodus 19 vers 1 t/m 8a 
 

Zingen: 'Een mens te zijn op aarde' 
 Lied 538 couplet 1, 3 en 4 (NLB) 

2de Schriftlezing: Johannes 15 vers 1 t/m 11 
 

Zingen: 'Ik ben de wijnstok' 
 Lied 656 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 
 

Overdenking 
 

Meditatief orgelspel 
 

Zingen: 'Laat me͜͜͜͜͜͜͜͜͜ _in U blijven, groeien, bloeien' 
 Gezang 78 couplet 1 en 2 (LvdK) 
 

1 Laat me_in U blijven, groeien, bloeien, 
 o Heiland die de wijnstok zijt! 

 Uw kracht moet in mij overvloeien, 

 of 'k ben een wis verderf gewijd. 

 Doorstroom, beziel en zegen mij, 

 opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 

 

2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 

 niets kan ik zonder U, o Heer! 

 In uw gemeenschap kiemt er leven 

 en levensvolheid meer en meer! 

 Uw Geest moet in mij uitgestort: 

 de rank die U ontvalt, verdort. 
 

De kinderen komen terug 
 

Zingen: Kinderlied 
 

Aandacht voor de collectes 
 

Gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
besloten met het Onze Vader … 
 

 Onze Vader in de hemel, 
 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. 
 

We gaan – zo mogelijk - staan  
 

Slotlied: 'Vlammen zijn er vele' 
 Lied 970 couplet 1, 2 en 5 (NLB) 
 

Zegen, besloten met het gezongen 'Amen' 
 

Orgelspel 
 


