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Nieuwsbrief  
   

Zondag 24 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 
Komende zondag is het de tweede Paaszondag, die in 
de traditie van de kerk 'de zondag van de pasgeboren 
kinderen' wordt genoemd, naar 1 Petrus 2: 2. De zondag 
heet ook wel 'Beloken Pasen' dat zoiets betekent als 
'afgesloten'. En dat verwijst dan weer naar de leerlingen 
van Jezus die met de deuren gesloten bijeen waren op 
de avond van de dag van Jezus' opstanding (Johannes 
20: 19). Beide namen zeggen iets over het kwetsbare 
geloof van mensen die net Pasen hebben gevierd: een 
hoog feest, een blij feest. Maar wel blijdschap die in de 
hectiek en rauwheid van het alledaagse leven zomaar 
weer kan verdampen. Dan heb je 'tweede adem' nodig. 
Die term uit de sport (en als je wel eens aan hardlopen 
of aan wielrennen hebt gedaan, dan weet je waar ik op 
doel) staat zondag als thema boven de dienst waarin we 
uit Lucas 24: 26 - 48 lezen.  
Ik zie ernaar uit om jullie na een hele poos zondag weer 
te ontmoeten! 
 

Hans van Walsum 
 

1ste collecte Stichting Present Zoetermeer 
Stichting Present werft groepen vrijwilligers in kerken, 
verenigingen, bedrijven, scholen etc., die zich eenmalig 
voor een ander willen inzetten. De ontmoeting met 
degene die hulp ontvangt vindt men heel belangrijk. 
Praktische hulp wordt geleverd bij mensen thuis zoals 
opruimen, tuinieren, behangen, schilderen, laminaat 
leggen etc. De mensen die geholpen worden kunnen 
alleen aangemeld worden door maatschappelijk 
organisaties en moeten voldoen aan drie voorwaarden: 
1. De klus niet zelf kunnen doen door lichamelijk of 
psychisch lijden, 2. Geen netwerk hebben die het voor 
hen kan doen en 3. Geen geld hebben om het te laten 
doen. Daarnaast organiseren ze ook sociale projecten, 
die plaats vinden in verzorgingshuizen voor ouderen of 
instellingen voor mensen met een verstandelijke of 
lichamelijk beperking. Voor het organiseren van deze 
projecten en soms ook voor de ondersteuning met 
materialen is financiële ondersteuning nodig van 
sponsoren en fondsen.  
 

Rond de eredienst  
Nu we al twee maanden gezamenlijk in De Regenboog 
de eredienst vieren is het goed om even te kijken waar 
we staan. Vanuit gesprekken met gemeenteleden 
kwamen wat vragen en opmerkingen naar voren die ik 
graag wil delen. In de eerste plaats is het fijn om te 
merken dat in veel verschillende werkgroepen en 
samenkomsten de samenwerking steeds beter gaat. 

 

Het meest duidelijk komt dit naar voren in de eredienst. 
Ambtsdragers, bediener van de beamer, maker van de 
live Stream, kosters/gastheren, koffiedienst, kinder-
nevendienst en bloemengroet. Er wordt met veel 
enthousiasme samengewerkt tussen mensen van de 
voormalige wijken De Oase, De Pelgrimskerk en De 
Regenboog. 
Natuurlijk is het ook nog steeds erg wennen voor veel 
mensen.  Een heel  goede manier om  je  thuis te  gaan  
voelen is het gesprek aangaan met mensen die je niet 
kent onder het koffiedrinken. 
Daarom een dringende oproep!!. Ga niet alleen praten 
met hen die je al kent maar kijk rond of je met iemand 
kan praten die je niet kent. Probeer zo iedere week 1 of 
2 namen te leren kennen. En vergeet ook niet het 
gedeelte van de kerk waar de tafels staan voor de 
mensen die niet zo goed kunnen blijven staan bij het 
koffiedrinken. Ga ook daar eens een praatje maken!!. Zo 
groeien we dan als gemeenschap naar elkaar toe.  
Voor sommigen is het ook nieuw dat er door de 
ouderling aan het begin van de dienst wordt gevraagd 
wie de bloemen weg wil brengen. De reden om het op 
deze manier te doen is dat omzien naar elkaar voor elk 
gemeentelid geldt.  
Het is immers niet alleen aan ouderlingen en mede-
werkers pastoraat voorbehouden om aandacht en soms 
een bloemetje te geven.  
Samen, als gemeente van de opgewekte Heer, mogen 
we ieder op zijn en haar eigen manier meewerken om te 
groeien in geloof en aandacht voor elkaar. 
 

Wil Bettenhaussen-Baak  
 

Kunstwerk 
Op paasmorgen is er een  
nieuw kunstwerk geplaatst. De 
opstanding is de titel van het 
kunstwerk dat op paasmorgen 
in de Regenboog hangt. 
Het werk is gemaakt door 
Marga Jelles die er de volgende 
toelichting bij geeft: Het werk is 
uitgevoerd in de kleuren groen, 
kleur van leven en hoop en geel 
de kleur van de zon. 
 

 

Het getal drie symboliseert compleetheid. Op de derde 
dag is Jezus opgestaan. De driehoeken rechts op het 
doek verwijzen naar de Drie-eenheid; de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest. De drie hoeken links op het 
doel verwijzen naar de mens. 

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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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 
Van 23 april tot 7 mei heb ik vakantie. ds. Marjan 
Zebregs vervangt mij. Ik hoop ook voor u op mooi weer 
en vooral ook op gezondheid! 
 

ds. Peter Wattèl 
 

Paascantate in de Oude Kerk 
Op 24 april, de zondag na Pasen, klinkt er in de Oude 
Kerk de Bachcantate Christ lag in Todesbanden, 
BWV 4.  
Deze Paascantate gebruikt een lied van Luther: 
Christus lag in de dood terneer, geveld door onze 
zonden, maar Hij verrees, Hij is de Heer, de dood is 
overwonnen (Lied 618 Nieuwe Liedboek).  
De contrasten zijn groot. Na strijd en dood klinken in 
deze koraalcantate overwinning en vreugde. De 
halleluja’s buitelen vrolijk over elkaar heen.  
Vocale solisten, een samengesteld orkest en Project-
koor Oude Kerk voeren deze cantate uit. De muzikale 
leiding heeft cantor-organist Ronald de Jong en ds. 
Kees Wesdorp is de liturg.  
Welkom in de Oude Kerk op zondag 24 april, 18.30 uur, 
Dorpsstraat 59. 
 

Jaap van der Giessen 
 

(Afhaal) Klaver-4 maaltijd in De Oase 
In afwijking van de regel dat we de laatste dinsdag van 
de maand gezamenlijk in de Oase eten, kunt u op 
dinsdag 26 april alleen een afhaal Klaver-4 maaltijd 
halen in De Oase tussen 16.30 en 17.30 uur.  
De netto opbrengsten van deze maaltijden gaan naar de 
projecten Kansen voor jongeren in achterstandswijk 
Libanon, opvang Oekraïense vluchtelingen in 
Zoetermeer en Debora Molenaar, die voor Euro relief nu 
werkzaam is op het eiland Samos in Griekenland. 
Voor deelname aan de maaltijden graag telefonisch 
opgeven bij Ria van Dam, M 06 49 85 45 26 of via e-
mail E mtderuiter48@gmail.com Opgave uiterlijk op  
maandag 25  april voor 20:00 uur. 
Met vriendelijke groeten, namens ZWO 
 

Reinier Laman Trip 
 

(G)een blad voor de mond 
Donderdag 28 april, 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 kranten-
artikelen. 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 

Inloophuis Regenboog 
U bent vrijdag van harte welkom vanaf 10.00 uur op het 
Inloophuis. Om half twaalf is er een korte viering. De 
voorganger is Wil Bettenhaussen en de muziek wordt 
verzorgd door Frank van de Beld. Daarna is er soep en 
een broodje. 
 

Kerkdienst vrijdag 29 april in De Oase  
Omdat er vraag naar was, komen we op vrijdagmiddag 
29 april om 14.00 uur samen in De Oase om God te 
loven en om elkaar als gemeente van Christus te 
ontmoeten. Samen met een gemeentelid is de liturgie 
voorbereid. De Schriftlezingen zijn: Ruth 1, verzen 6 t/m 
14a en Johannes 1, verzen 1 t/m 5.  
Graag tot ziens in De Oase!  
 

Ds. Marjan Zebregs 
 

Jubileumvieringen in en rond de Pelgrimskerk 
In het weekend van 21 en 22 mei zullen we vieren dat 
de gereformeerde Pelgrimskerk 90 jaar geleden in 
gebruik is genomen en tot begin 2022 een plaats is 
geweest voor kerkdiensten. Ook vieren de 'kinderen' 
van de Pelgrimskerk hun jubilea. 
Harpe Davids is 65 jaar geleden opgericht om de 
straatprediking muzikaal te ondersteunen. 
Cantate Deo is bijna 65 jaar geleden opgericht en heeft 
aan vele Pelgrimsdiensten haar medewerking verleend.  
Voor de Pelgrimshoeve is het 40 jaar geleden dat zij 
begonnen is met een rommelmarkt op het kerkplein.  
We willen onze dankbaarheid uiten voor wat er met 
Gods hulp tot stand is gebracht in het verleden, maar 
tevens met vertrouwen een nieuwe weg inslaan.  
We nodigen allen die zich verbonden voelden en voelen 
met de Pelgrimskerk, Cantate Deo, Harpe Davids en de 
Pelgrimshoeve uit om deze jubilea mee te vieren! 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 

Zaterdag 21 mei 
Van 13.00 - 16.00 uur organiseert de Pelgrimshoeve 
een Fancy Fair met o.a. verkoop, spelletjes, een rad van 
avontuur en pannenkoeken. 
De Pelgrimskerk is open, met tentoonstellingen over de 
geschiedenissen van Pelgrimskerk, Cantate Deo, Harpe 
Davids en Pelgrimshoeve. En u kunt genieten van 

orgelspel. Er is een tentoonstelling van huwelijksbijbels 
van echtparen die in de Pelgrimskerk zijn getrouwd. Als 
u over een dergelijke bijbel beschikt, kunt u hem ter 
beschikking stellen voor de tentoonstelling. Neem dan 
contact op met Sandra Hermanus, M 06 21 52 58 68   
 

Zondag 22 mei 
Om 13.00 uur beginnen we met een lunch in 't Centrum. 
Daarvoor kunt u zich aanmelden bij Marijke Vis, T (079) 
361 54 64, E marijke.m.vis@gmail.com of bij Janny de 
Zeeuw, T (079) 331 55 76), E jannydezeeuw@hotmail. 
com, graag uiterlijk maandag 16 mei. 
Om 15.00 uur is er de Pelgrimsdienst met veel zang en 
muziek. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten in 't Centrum. De opbrengsten van de Fancy 
Fair en de collecte zijn bestemd voor hulp aan Oekraïne. 
Van harte welkom! 
 

Gemeenteleden van Zuid 
Het zou fijn zijn als onze nieuwe predikanten in een 
schoon kerkgebouw kunnen beginnen aan hun nieuwe 
opdracht.  
Daarom vraagt de schoonmaakploeg versterking op: 

mailto:mtderuiter48@gmail.com
mailto:ton.verheijke@live.nl
mailto:jhblankespoor@casema.nl
mailto:marijke.m.vis@gmail.com
mailto:jannydezeeuw@hotmail.com
mailto:jannydezeeuw@hotmail.com
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• Maandagochtend 2 mei vanaf 9.30 - 15.00 uur;  

• Dinsdagmiddag 3 mei vanaf 13.00 - 15.00 uur; 

• Woensdagochtend 4 mei vanaf 9.30 - 15.00 uur; 

• Woensdagochtend 11 mei vanaf 9.30 - 15.00 uur;  

• Woensdagavond 11 mei vanaf 19.00 - 21.00 uur. 
Laten we met elkaar aan de slag gaan!!!!! 
Voor schoonmaakspullen wordt gezorgd, wel indien 
mogelijk een emmer meebrengen. 
De koffie/thee met wat lekkers staat voor u klaar.     
Opgeven bij: Marja Oosterveen, M 06 30 19 16 35 en/of 
schrijf uw naam op het whiteboard in de hal. 
KOMT U OOK HELPEN!!!!! 
 

Koffiemiddag - Let op afwijkende datum 
Om de week op woensdagmiddag, organiseren wij een 
koffie middag in 't Centrum. De aanvang is 14.30 uur, 
einde rond 16 uur. De eerstvolgende middagen staan 
gepland op 11 en 25 mei. I.v.m. Koningsdag en 4 mei 
vieringen is de eerstvolgende middag opgeschoven. 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 met 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. 
 

Kinderoppassen gezocht! 
Voor de kindercrèche in de Regenboog zijn we op zoek 
naar nieuwe oppassen (m/v)! Wie vindt het leuk om zo 
nu en dan tijdens de eredienst op de jongste kinderen 
(0 - 4 jaar) te passen, dan stellen we een rooster op. 
Ook als u/jij maar een paar keer per jaar kunt of als 
reserve beschikbaar bent, is uw/jouw aanbod welkom.  
Meld je/u aan bij Trudy Sneller 
 
 

Gebouwen 
De afgelopen maanden heeft het CvK gesproken met 
gegadigden voor de Pelgrimskerk en De Oase. Het 
resultaat van deze gesprekken is samengevat in een 
uitgebreid en zorgvuldig advies aan de Algemene 
Kerkenraad. De eerste vraag was of de PGZ zou kiezen 
tussen verhuur of verkoop. In haar vergadering van 6 
april zou de Algemene Kerkenraad een beslissing 
nemen. Vlak voor deze vergdering bleken er nieuwe 
ontwikkelingen rondom de totstandkoming van een 
Diaconaal Centrum te zijn, waarbij De Oase een 
belangrijke rol zou spelen. De besluitvorming rondom de 
Oase is daarom uitgesteld tot eind mei. Wat betreft de 
Pelgrimskerk heeft de Algemene Kerkenraad ingestemd 
met het voorstel van het CvK om verder in gesprek te 
gaan met een aantal gegadigden over de verkoop van 
de Pelgrimskerk. Bij de mogelijkheden voor de 
Pelgrimskerk horen zowel een kerkelijke bestemming 
als een maatschappelijke en commerciële 
herbestemming. Wij wensen het College van Kerk-
rentmeesters veel wijsheid toe bij het verdere traject. 
 

Beppie van der Plas, E voorzitter@pwzz.nl 
 

Week later 
Wegens ziekte (corona) van de hoofd/eindredacteur zal 
het mei-juninummer van 'Kerk in Zoetermeer' met het 
katern Gemeentenieuws een week later dan aan-
gegeven verschijnen. In plaats van donderdag 28 april 
wordt de krant nu vanaf woensdag 4 mei bezorgd en zal 
uiterlijk zaterdag 7 mei voor 12.00 uur bij u door de 
brievenbus vallen. 
 

Redactie Kerk in Zoetermeer 

Wij van Zuid:  

 

Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Maries 
en Ton Verheijke 
Een ondersteuning voor het verdriet van ernstige zieken  
die er in de familie zijn.   
Het   tweede   boeket   gaat   naar   dhr.   Ernest   Meyer 
                                      Hij heeft pas een operatie 
ondergaan en wacht nu op een heupoperatie. We 
wensen hem het beste toe in deze tijd van afwachten.  
 

Meeleven  
Mw. N. Pronk-Haasnoot is verhuisd van de Nathaligang  
naar woon-zorgcenrum Oostduin, kamer 227, 
Goetlijfstraat 5,   2596 RH Den Haag.  
Zij kon helaas niet langer thuis wonen omdat ze meer 
zorg nodig  had. Ze blijft wel lid van onze gemeente. Een 
kaartje ter ondersteuning zal zeker op prijs worden 
gesteld. 
 

Verjaardagen 
Dhr. H.J. Stel wordt op 24 april 90 jaar. 
 
Mevr. M.J. van der Laan-Hoogenboom wordt op 24 
april 92 jaar. 
Mevr. M. Blokland-Hoogvliet wordt op 25 april 94 jaar. 
  
Mevr. A.M.C. Kouwenhoven-van der Wal wordt op 25 
april 90 jaar. 
Dhr. R. van Weelden wordt op 26 april 82 jaar. 
 
Mevr. W.M. Schumm-van den Engel wordt op 27 april 
81 jaar. 
Mevr. M.M. Frings wordt op 29 april 82 jaar. 
 
Mevr. P. Kruithof-Troost wordt op 30 april 88 jaar. 
 
 

Allen van harte gefeliciteerd! 
 

Bericht van overlijden 
Via de kerkelijke ledenadministratie vernamen wij dat 
ons gemeentelid mevrouw Dekker-van Wijk is overleden 
op 9 april 2022. Zij is 97 jaar geworden en was al meer 
dan 23 jaar weduwe. Mevr. Dekker woonde de laatste 
jaren in 'De Boomgaerd' aan het Zalkerbos. Wij wensen 
haar familie en allen die haar zullen missen de 
troostende nabijheid van God en mensen. 
 

 

Live of achteraf volgen van de dienst 
 

Beeld via ons YouTube kanaal of  
Geluid via Kerkomroep 
 

 
 

Redactie Nieuwsbrief PWZZ 
 

Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u aanleveren via de link: 
https://pwzz.nl/nieuwsbrief/ 
 

Voor de Nieuwsbrief van zondag 1 mei 2022 kopij 
uiterlijk woensdag 27 april voor 18.00 uur insturen. 
 

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

 

mailto:voorzitter@pwzz.nl
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
https://pwzz.nl/nieuwsbrief/
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
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Orde van dienst zondag 24 april 2022 
 

Liturgische kleur: Wit  
Voorganger: ds. Hans van Walsum 
Ouderling:    Sjaak Jansen 
Diaken:        Monique Schrijver 
Organist:      Jeroen van Smeden 
Solozang: Marije Verheijke 
Medewerking: Jan, Henry en Jeroen 
Lector:               Maries Verheijke 
Kindernevendienst: Charlotte Prent 
Koster: Flip Verbrugge 
Beamer: Willem van Lonkhuyzen 
Live Stream: Jan Jonker 

 
Thema: 'Geloof van de tweede adem' 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
We gaan – zo mogelijk – staan 
 
Aanvangslied: 'Jubel God ter eer' 
 Psalm 81 couplet 1 en 2 (NLB) 

 
Moment van stilte 
 
Bemoediging en groet 
 
Vervolg aanvangslied: 'Luister, welk bevel' 
 Psalm 81 couplet 7 en 8 (NLB) 

 
We gaan zitten 
 
Kyriëgebed afgesloten met 'Kyrie eleison' 
 Lied 301g (NLB) (2x) 

 
Glorialied: 'Glorie heeft een naam' 
 Sela 
 gezongen door Marije 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de heilige Geest 
 
Aandacht voor de kinderen 
 
De kaars voor de kinderen wordt aangestoken 
 
De kinderen gaan naar hun eigen dienst 
 
1ste Schriftlezing: 1 Korintiërs 15 vers 1 - 7 
 
Marije zingt: 'Ken je mij' 
 Trijntje Oosterhuis 

 
2de Schriftlezing: Lucas 24 vers 36 - 48 
 
Zingen: 'Terwijl wij Hem bewenen' 
 Lied 644 couplet 1 t/m 5 (NLB) 

 
Preek 
 

Kort meditatief orgelspel 
 
Zingen: 'Zo vrolijk als een vlinder' 
 melodie: 'Op bergen en in dalen'; tekst: André Troost 

 
1. Zo vrolijk als een vlinder zo vrij en opgewekt,  
 als één die ongehinderd de hemel heeft ontdekt,  
 geloof en hoop gekregen, als vleugels aangedaan,  
 de loze dood ontstegen ben ik mezelf voortaan. 
  
2. Wat knelde is gestorven, wat kwelde is vergaan  
 ons leven is verborgen bij God: een nieuw bestaan.  
 Als Christus zal verschijnen verschijnt Hij niet alleen,  
 dan zingen al de zijnen in paaslicht om Hem heen. 
  
3. Zo vrolijk als een vlinder leef ik voor U, o Heer;  
 de nacht boeit mij steeds minder, het daglicht des te meer. 
 Uw liefde zal mij laven - ik ben van nu af aan  
 in uw graf mee begraven en met U opgestaan! 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
De kinderen komen terug 
 
Kinderlied: 'Mag ik jou tot zegen zijn' 
 Sela 
 gezongen door Marije 

 
Inzameling van de gaven 
 

1ste collecte: Diaconie (Stichting Present) 
2de collecte: Kerk 
 
Gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
besloten met het Onze Vader … 

 
We gaan – zo mogelijk – staan 
 
Slotlied: 'Jezus zal heersen waar de zon' 
 Lied 871 couplet 1, 2, 3 en 4 (NLB) 

 
Zegen, besloten met het gezongen 'Amen' 
 
 


