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Nieuwsbrief  
   

Zondag 3 april 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 
De voorganger in deze dienst is mevrouw Nelleke de 
Jong uit Gouda. Zij schrijft over zichzelf en de inhoud 
van de dienst: 
"Voordat ik de overstap maakte naar Theologie heb ik 
gewerkt als docent Sociale Geografie en als onderwijs-
onderzoeker. Op dit moment ben ik bezig aan het 
tweede jaar van de master Gemeentepredikant aan de 
PThU in Amsterdam. Daarnaast werk ik als diaconaal 
consulent voor de protestantse diaconie in Gouda. Ik kijk 
er naar uit om u/jullie zondag in de dienst te ontmoeten!" 
 
Het is alweer de 5de zondag in de 40-dagentijd, zondag 
'Judica', naar Psalm 43: Verschaf mij recht, o God. In de 
evangelielezing neemt Jezus afscheid van zijn vrienden. 
Hij spreekt sterke woorden: over haat, over vervolging, 
door een wereld die niet in hem gelooft. In Spreuken 1 
horen we de stem van vrouwe Wijsheid. Ze verheft haar 
stem op het marktplein en roept iedereen op te luisteren. 
Alleen wie haar woorden ter harte neemt, zal veilig zijn, 
en hoeft geen angst te hebben voor het kwaad. 
Indringende stemmen, die ons op deze zondag tegemoet 
komen. Maar ook een belofte, om naar uit te kijken: de 
belofte van de geest die zal komen, zal getuigen van 
waarheid en delen in wijsheid. 
 

Nelleke de Jong 
 

Toelichting op de eerste collecte 
Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen 
in Moldavië.  
Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een 
kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. 
Ouderen én kinderen blijven eenzaam achter. Veel 
kinderen zijn op zichzelf aangewezen, gaan daardoor 
niet regelmatig naar school, geweld en mensenhandel 
liggen op de loer. Van hun kleine pensioen kunnen vele 
ouderen onmogelijk rond komen. In het dagcentrum van 
de christelijke organisatie Bethania, krijgen kinderen 
hulp bij hun huiswerk, een maaltijd en psychosociale 
hulp. Bethania voorziet de meest kwetsbare ouderen in 
Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme 
maaltijd. U kunt geven via Givt, de collecte of door over 
te maken naar rek.nr. NL 89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. 
Kerk in Actie o.v.v. projectnummer "W 015101". 
 
 
 
 
 

 

Bij de symbolische bloemschikking 
Het toekomstige lijden van Jezus en onze verbinding 
daarmee staat centraal in deze bloemschikking. 
"Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in 
Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht 
voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen." De 
rank en de druif horen bij elkaar, evenals het werken in 
de wijngaard bijdraagt aan deze verbinding. 
  

Carla Baak en Irene de Geus 
 

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 en het wordt geregeld. 
 
 

 

40-dagentijd 
 
(Afhaal)Klaver4-maaltijd  
Op dinsdag 5 april kunt u weer een Klaver4-maaltijd 
afhalen in de Oase tussen 16.30 en 17.30 uur. 
 
De netto opbrengst komt ten goede aan ons jaarproject 
Vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Voor deelname aan de maaltijd graag telefonisch 
opgeven bij Ria van Dam, M 06 49 85 45 26 of via de e-
mail: E mtderuiter48@gmail.com 
Uiterlijk maandag 4 april voor 20:00 uur.  
 
Maaltijd in de Regenboog 
Op woensdag 6 april is de laatste eenvoudige maaltijd, 
gevolgd door een korte vesper.  
Aanvang maaltijd: 18.00 uur.  
De netto opbrengst is voor Vluchtelingenkinderen in 
Griekenland, richtbedrag € 5,00. 
Opgave na de kerkdienst bij de tafel in de hal of bij Tineke 
Blankespoor,  E mcblankespoor@casema.nl, 
T (079) 321 21 64 
Uiterlijk maandag 4 april voor 20:00 uur.  
 
Inzamelen Voedselbank 
U kunt nog twee weken houdbare producten inbrengen. 
 

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:mtderuiter48@gmail.com
mailto:mcblankespoor@casema.nl
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Leerhuis 'Veelkleurige Jezus' deel 4 
De laatste bijeenkomst van het leerhuis Veelkleurige 
Jezus is op woensdag 6 april, 19.30 - 21.00 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). Wonderlijke inzichten, die 
vooral behulpzaam zijn voor de 
interreligieuze dialoog. 
Meer weten?  
Van harte welkom! 
 
Ds. Sandra Hermanus-Schröder 

 

 
Kliederkerk 
Op zaterdag 9 april is er weer een Kliederkerk in de 
Oase! Thema is het Bijbelverhaal van de intocht van 
Jezus naar Jeruzalem. We gaan samen Palmpaas-
stokken maken, je kunt spelletjes doen, muziek maken, 
spelen of gewoon lekker lezen. Iedereen is van harte 
welkom, jong en oud! Koffie, thee, limonade en wat 
lekkers wordt verzorgd. Inloop vanaf 15:00 uur en we 
sluiten om 16:45 uur af met een viering (tot uiterlijk 17:00 
uur).  
Meer informatie: Gerda Vooijs, 
E gerda.vooijs@gmail.com 
 

Senioren soos 'De Oase' 
Welkom op de Soosmiddagen 4 en 11 april in "De Oase" 
We starten om 14.00 uur. Deur open om 13.30 uur. Voor 
informatie: Mary Lemmers, T (079) 351 47 19. 
 

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

Inloophuis Regenboog 
U bent vrijdag van harte welkom vanaf 10.00 uur op het 
Inloophuis in de Regenboog. 
Om half twaalf is er een korte viering. De voorganger is 
Petra Vossegat en de muziek wordt verzorgd door Geert 
Stauttener. 
 

Koffiemiddag 't Centrum 
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 13 april 
en 4 mei (i.p.v. 27 april Koningsdag). 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. 
 
 
 

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 thema-
tische 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 beamer-
presentatie.  
Te bezichtigen op vrijdag- 
en zaterdag- middag van 
12.00 - 16.00 uur in Oude Kerk en De Herberg en 
rondom de Lunchpauze concerten 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 
 

Regenboogmuziek  
Op woensdag 13 april is er een gratis Passieconcert in 
de Stille Week. Om 20.15 uur in de Regenboog. Frans 
Liszt: Via Crucis wordt uitgevoerd door het Voorburgs 
Vocaal Ensemble o.l.v. Marijke van Klaveren. De 
indrukwekkende soberheid van Via Crucis leert ons een 
totaal nieuwe Liszt kennen. De inhoud is geweldig rijk! 
De ideeën, thema's, de harmonieën, de korte, maar 
aangrijpende solopassages en de mediterende koren: 
het maakt op de luisteraar een verpletterende indruk.  
U dient te reserveren via www.regenboogmuziek.nl 
Het concert is gratis, maar bij de uitgang wordt er voor 
de onkosten gecollecteerd (er is geen pinmogelijkheid). 
 

Boekenmarkt in de Oase 
Vorige week zaterdag 26 maart was er in de Oase, een 
schitterende boekenmarkt. Iedereen was in de gelegen-
heid om zijn boeken voorraad aan te vullen of te 
vernieuwen. 
Ook werden er bijdragen overgemaakt naar A. Bood 
Zoetermeer. De opbrengst van de boeken en giften was 
helemaal te gek namelijk € 560,00; geld wat gebruikt 
gaat worden voor het onderzoek naar kanker. 
Uiteindelijk gaat Anton Bood uit de Oase op 2 juni a.s. 
meedoen aan de Alpe d'HuZes in Frankrijk waar hij met 
5000 andere wielrenners aan mee gaat doen, en kan hij 
misschien zes keer omhoog. Geld overmaken kan nog 
steeds o.v.v. Alpe d'HuZes, op NL34 INGB 0003 5693 
96. Eventuele informatie op M 06 36 24 92 74. 
 

De nieuwe 'Kerk in Zoetermeer' is er! 
De nieuwe 'Kerk in Zoetermeer' is deze week 
verschenen, rondom het thema 'Vrouwen in het 
Paasevangelie', en samen met alle informatie over de 
aprilzondagen en doordeweekse activiteiten, Stille 
Week en Pasen. U leest over oorlog en hulpverlening in 
Oekraïne en over de opvang van vluchtelingen door 
kerken samen met de gemeente Zoetermeer. 
 

mailto:gerda.vooijs@gmail.com
mailto:info@kerkinzoetermeer.nl
http://www.kerkinzoetermeer.nl/
http://www.regenboogmuziek.nl/
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In de lezersrubriek 'En u?' vindt u de nieuwe 
maandvraag.   Mail   uw   reactie   in   50   woorden   naar 
lezers@kerkinzoetermeer.nl, dat kan t/m 15 april 
aanstaande. Ontvangt u deze maandelijkse kerkkrant 
(nog)  niet  op  de  mat?  Bel  of  mail  naar  de  redactie 
T (079) 352 25 19, E info@kerkinzoetermeer.nl, 
W www.kerkinzoetermeer.nl 
 

Redactie 'Kerk in Zoetermeer' 

 

Wij van Zuid 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar mw. 
Marianne Klaucke 
Het tweede boeket is van de week gebracht bij mw. 
Trudi Pettinga. verpleeghuis Vivaldi,  Brechtzijde 45 
2725 NR.  
 

Verjaardagen 
Mevr. G. Vogels wordt op 3 april 82 jaar. 

 
Mevr. M.W. Klom-Ros wordt op 4 april 80 jaar. 

 
Mevr. C.L.I. de Jonge wordt op 5 april 81 jaar. 

 
Mevr. W. Maat-van Bree wordt op 6 april 90 jaar. 

 
Mevr. K.H. Kaandorp-Varkevisser wordt op 
6 april 84 jaar.  
Mevr. J.G. Laarman-Gordijn wordt op 7 april 88 jaar. 

 
Mevr. E. Mamoribo wordt op 7 april 82 jaar. 

 
Dhr. H.W. van Zuilekom wordt op 7 april 81 jaar. 

 
Mevr. M.G. van Ee wordt op 8 april 84 jaar. 

 
Mevr. J. Korving-Jol wordt op 9 april 81 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 (alleen geluid) (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 10 april 2022 kopij 
uiterlijk woensdag 6 april voor 18.00 uur insturen. 
 

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet digitaal, stuur dan 
een bericht naar nieuwsbrief@pwzz.nl 
 

 

mailto:lezers@kerkinzoetermeer.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/
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
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Orde van dienst zondag 3 april 2022 
 

Kerk De Regenboog  
Voorganger: Mevrouw N. de Jong, Gouda 
Ouderling:    Beppie van der Plas 
Diaken:        Tineke Blankespoor 
Organist:      Hans Jansen 
Lector:               Niels Maas 
Kindernevendienst: Trudy Sneller 
Koster: Jaap Bos 
Beamer: Mirna Baak 
Live Stream: Jeroen van Smeden 
 
 

5de zondag van de 40-dagentijd 
 'Judica – doe mij recht' 
 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 

We gaan – zo mogelijk - staan  
 

Aanvangslied: 'O God, kom mijn geding beslechten' 
 Psalm 43 couplet 1 en 3   
 

Stilte 
 

Drempelgebed  
 

Bemoediging en groet 
 

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. Hoor ons aan, Eeuwige God, 
a. hoor naar ons bidden! 
v. Gij, die ons hart aanziet, 
 Gij, die onze diepten peilt, 
a. blijf ons niet verborgen! 
v. Wij herkenden u niet, 
 wij zochten onszelf. 
a. Gij, Heer, vergeef ons!  
v. Doe ons weer herleven 
 en maak ons weer nieuw, 
a. Geef ons uw genade! 
v.  Breng ons in het reine met u en met elkaar. 
a. Zegen ons met vrede 
 en laat lichten uw aangezicht 
 Amen. 
 

Vervolg aanvangslied: 'Dan ga ik op tot uw altaren' 
 Psalm 43 couplet 4 en 5 
 

Kyriëgebed 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed om de heilige Geest,  
door het zingen van 'Here Jezus, om uw woord', Lied 314 
 

Project kindernevendienst 
 

De kaars voor de kinderen wordt aangestoken 
 

De kinderen gaan naar hun eigen dienst 

1ste Schriftlezing: Spreuken 1 vers 20 t/m 33 
 
Zingen: 'Zoek de wegen van de wijsheid' 
 Lied 849 couplet 1 en 2 

 
2de Schriftlezing: Johannes 15 vers 18 t/m 27 
 
Zingen: 'Kom, Geest van God' 
 Lied 333 

 
Verkondiging 
 
Kort meditatief orgelspel 
 
Zingen: 'Wie in de schaduw Gods mag wonen' 
 Lied 91a couplet 1, 2 en 3 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
De kinderen komen terug 
 
Projectlied - Een slinger van verhalen 
 
Inzameling van de gaven 
1ste collecte: Werelddiaconaat Moldavië ZWO 
2de collecte: Kerk 
 
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: 'Door de wereld gaat een woord' 
 Lied 802 couplet 1, 2, 3 en 6  

 
Zegen afgesloten met het gezongen 'Amen'  
 


