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Nieuwsbrief  
   

Zondag 1 mei 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 o.v.v. het collectedoel of via de Givt-app 
 

Hartelijk welkom bij de fysieke en/of online viering van onze wijkgemeente 
 

 

  
 

Bij de dienst 
Het is vandaag de 3de zondag van Pasen, zondag 
Misericordia.  
Deze zondag gaat het verhaal van Pasen, het verhaal 
van de opgestane Heer, door. Wij zijn nog niet klaar met 
de verhalen over de opgestane Heer.  
Wij leven in een ingewikkelde, moeilijke en door mensen 
als zwaar ervaren tijd. Een tijd waarin we al heel snel 
het Paasgevoel kwijt kunnen raken. Waarin we weer 
snel bij de pakken neer gaan zitten en het grotere 
perspectief kwijt kunnen raken. 
De titel van mijn overdenking is: ‘De moed om door te 
gaan’. Ik zou er een vraagteken of een uitroepteken 
achter kunnen zetten. Hebben we de moed om door te 
gaan? En wat is er nodig in ons leven om door te gaan? 
Van harte uitgenodigd om met elkaar deze zondag te 
zingen, te bidden, te luisteren naar Gods woord. 
 

 Petra Vossegat-de Bruin 
 
P.S. In deze dienst mogen we genieten van twee 
muzikale vrienden: Dries Piening en Albert Verhoef. Zij 
zullen de gemeentezang ondersteunen met orgel, piano 
en gitaarmuziek. Hun medewerking aan de dienst maakt 
mij blij! 
 

Toelichting op de collecte 
1ste collecte: plaatselijke diaconie. Hieronder vallen o.a. 
kosten voor individuele hulpverlening, inloophuizen, 
ouderenwerk, uitgaven voor Avondmaal, Kerst en 
Pasen en vakantieweken.  
2de collecte: Kerk in Zoetermeer. Dit kerkblad verschijnt 
maandelijks met informatie over allerlei onderwerpen 
die spelen in de protestantse kerken in Zoetermeer en 
daarbuiten. Het blad is bedoeld voor alle leden van de 
PGZ, maar het heeft ook een missionaire en 
informatieve functie voor mensen in Zoetermeer die 
geen lid zijn. Het blad ligt dan ook in kerken die niet bij 
de PGZ horen, in wachtkamers, scholen en 
bibliotheken. Voor dit missionaire werk wordt uw 
bijdrage van harte aanbevolen. 
 

Vijftig dagen van Pasen 
Mogelijk is het u vorige week al opgevallen: naast het 
kunstwerk met de titel 'de opstanding' dat op 
paasmorgen is geplaatst, is een kleine expositie te zien 
van een reeks van kunstwerken met de thema's vrede, 
vriendschap, vreugde en vrijheid. 
De kunstenares Marga Jelles geeft hierbij aan: de opge-
stane Heer Jezus schenkt ons zijn vrede en vriendschap. 
 

 

En Hij belooft voor zijn sterven en bij zijn Hemelvaart, de 
komst van de Trooster.  
De komst van de Heilige Geest, de Trooster, vieren wij 
op de vijftigste paasdag, op het pinksterfeest.  
De Heilige Geest schenkt ons kracht, vreugde en 
vrijheid.  
 
Onderstaande is een werk van deze expositie: 
onderweg naar Emmaüs 
 

 
 

Namens de werkgroep Vieren, Jeannette Vriend 
 

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. 

 
Uit de wijkkerkenraad  
De wijkkerkenraad heeft voor de laatste keer gesproken 
over het beroepingstraject. Inmiddels heeft het breed 
moderamen van de classis Zuid-Holland Noord het licht 
op groen gezet voor de overstap van Els en Jan van de 
Wolf-Kox van Voorburg naar Zoetermeer-Zuid. Zoals 
bekend worden ze op zondag 15 mei a.s. bevestigd als 
predikanten van onze gemeente tijdens een speciale 
dienst om 15.00 uur geleid door ds. Peter Wattèl. Een 
deel van de Regenboog zal gereserveerd zijn voor 
genodigden. De dienst zal ook online worden 
uitgezonden. 
Els en Jan gaan direct aan de slag en gaan kennis-
maken met zoveel mogelijk gemeenteleden, te 
beginnen met de leden van de diverse werkgroepen, 
zoals de werkgroep vieren, pastoraat, diaconaat, 
vorming & toerusting, communicatie en andere.  
Op 23 mei is in de Regenboog een speciale avond 
georganiseerd waarin de werkgroepen hun plannen aan 
hen kunnen presenteren.  

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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Els en Jan zijn op donderdag 28 april j.l. al in de pastorie 
aan het Parelgrijs komen wonen, dankzij de geweldige 
inzet van een groep gemeenteleden die de woning en 
tuin een hoognodige opknapbeurt hebben gegeven in 
de afgelopen periode. De WKR is hen daar zeer 
erkentelijk voor! 
Verder is gesproken over wat er met De Oase en de 
Pelgrimskerk en 't Centrum gaat gebeuren. Zie daarover 
het bericht van Beppie van der Plas in de Nieuwsbrief 
van vorige week. Voorts hebben de bovengenoemde 
werkgroepen in de kerkenraad verslag gedaan over hun 
recente activiteiten. 
 

Decoraties voor gemeenteleden Zuid 
Klaasjan de Jong, Tom Westerhof en Grietje Cusell, 
allen leden van onze wijkgemeente, zijn door de koning 
geëerd met een koninklijke onderscheiding.  
Klaasjan werd eind maart geridderd voor zijn jarenlange 
inzet in de gemeenteraad van Zoetermeer en als CDA-
wethouder; Tom ontving op 26 april j.l. een onder-
scheiding voor zijn langdurige inzet voor o.a. de 
Pelgrimskerk als ouderling en scriba van de wijkkerken-
raad, net als Grietje voor o.a. haar lange staat van dienst 
voor de diaconie en diaconale activiteiten in de Oase en 
Meerzicht en voor haar werk voor de Voedselbank. Alle 
3 hebben deze koninklijke blijk van grote waardering dik 
verdiend! De wijkkerkenraad van Zuid feliciteert hen dan 
ook van harte met deze erkenning van hun inzet voor 
kerk en samenleving.  
Daarnaast kregen ook Matthé Vermeulen en Flip Bakker 
een koninklijke onderscheiding toegekend. Matthé is 
lekenvoorganger in de Wijngaard, actief in de oecumene 
met De Regenboog en bij de Stichting Present plus de 
pioniersplek De Pelgrim. Flip Bakker heeft zich o.a. 
langdurig ingezet voor het Beraad van Kerken, het ILOZ 
en Jobhulpmaatje in Zoetermeer. 
 

Frits von Meijenfeldt, scriba Zuid 

 
Zaterdag 14 mei: afscheidsfeest Oase 
Zoals u waarschijnlijk inmiddels al weet, is op zaterdag-
middag 14 mei het afscheidsfeest van de Oase! U kunt 
binnenlopen vanaf 14.00 uur. Om 14.15 uur starten we 
met een welkomstwoord van de voorzitter van de 
wijkkerkenraad. Er is koffie, thee, limonade en gebak en 
we kunnen bijpraten aan tafeltjes in de kerkzaal. We 
verheugen ons erop elkaar eindelijk weer in levenden 
lijve te ontmoeten. Sommige mensen hebben we al lang 
niet meer gezien of gesproken. Onze oud-predikanten 
zijn ook uitgenodigd en een aantal heeft al laten weten 
te zullen komen. We gaan in groepjes onze kennis 
testen van oude of recente geschiedenis van onze 
wijkgemeente in Meerzicht en van kerkelijk Zoetermeer. 
Een beetje Bijbelkennis is ook handig. Verder zal er wat 
muziek zijn, een onderdeel ‘afscheid/bedanken’ en 
foto’s van vroeger. Maar de ontmoeting met elkaar is het 
belangrijkste. Natuurlijk vergeten we de inwendige 
mens niet. We sluiten af met pannenkoeken. Dat zal 
rond de klok van 18.30 uur zijn. Iedereen is welkom op 
14 mei in de Oase, zeker ook mensen van ‘buiten de 
Oase’. Ook de jeugd is van harte welkom! Tieners 
kunnen in hun eigen ruimte terecht en voor kinderen is 
er een knutseltafel. Als u mee wilt eten met de 
pannenkoeken, moet u zich uiterlijk 8 mei opgeven. 
Graag ook even laten weten met hoeveel mensen u wilt 
komen.  

Opgeven kan telefonisch bij Mary Lemmers, T (079) 351 
47 19, of per e-mail bij Tineke van Goeverden, 
E tvangoeverden@casema.nl Ook pannenkoeken-
bakkers worden van harte uitgenodigd zich op te geven, 
want vele handen maken licht werk! 
 

De commissie afscheidsfeest Oase: Arie van den Berg, 
Tineke van Goeverden, Thea Heemskerk, Annie Huls, 
Mary Lemmers, Els Rijksen, Coby Schoonen, Trudy 
Sneller en Gerda Vooijs. 
 

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

Soos 60+ 
De komende bijeenkomsten van de soos 60+ in de 
Regenboog zijn gepland op de volgende data: maandag 
2 mei, maandag 30 mei en maandag 20 juni. 
Aanvangstijd: 14.00 uur. 
Op maandag 2 mei aanstaande komt de heer John 
Riegen een film laten zien van de bouw van kerkelijk 
centrum Rokkeveen. (Later kerkelijk centrum de 
Regenboog genoemd). Het belooft een interessante 
middag te worden.   
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 

 
Seniorensoos in de Oase 
Op maandag 2 mei ontvangen we de heer H. Lems, van 
de Stichting Zendingserfgoed. Hij zal ons, met beelden, 
de geschiedenis van de missie/zendings-kalender 
vertellen. Aanvang: 14.00 uur, deur open 13.30 uur. 
Belangstellenden welkom! 
 

Mary Lemmers, T (079) 351 47 19 
 

Werkzaamheden rondom de Regenboog 
Allereerst excuses dat we niet eerder gemeld hebben 
dat er rondom de Regenboog werkzaamheden zouden 
plaatsvinden. Al vanaf het begin dat de Regenboog is 
gebouwd heeft de gemeente Zoetermeer links en rechts 
van het gebouw bomen (taxodium) geplant. Op zich 
mooie bomen, maar ze geven het gehele jaar naalden 
af en zeker met een beetje stevige wind liggen de 
omgeving en de daken vol met naalden en takken. 
Ondanks dat de daken regelmatig geveegd zijn en 
ontdaan zijn van naalden en takken, heeft dit toch tot 
gevolg dat de riolering verstopt is geraakt en de wortels 
van de bomen de riolering van haar plaats heeft 
geduwd. Uiteindelijk heeft de werkgroep kerk-
rentmeesters moeten besluiten om een geheel nieuwe 
riolering te laten aanleggen. En dat heeft weer tot gevolg 
dat op dit moment de zijkanten van het gebouw slecht 
toegankelijk zijn. 
We gaan er alles aan doen om te zorgen dat op redelijke 
termijn alles weer netjes is en vragen u om uw begrip. 
 

Kerkrentmeesters PWZZ 
 
 

mailto:tvangoeverden@casema.nl
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Herhalingscursus reanimatie en AED 
Nu we weer volop gebruik maken van de Regenboog en 
het lang geleden is dat er een cursus reanimatie en AED 
(automatische externe defibrillator) is geweest, willen 
we een (herhalings)cursus reanimatie en gebruik AED 
organiseren. 
Heeft u / heb jij daar belangstelling voor, meld je aan via 
onderstaande email of telefoon. 
 

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

 
Wij van Zuid 

 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie naar Tom 
Westerhof 
Hij heeft afgelopen dinsdag een lintje gekregen voor zijn 
vele vrijwilligerswerk. 
Het   tweede   boeket   gaat   naar   Mw.   Coby   Lagas 
 Zij ontvangt een hartelijke 
groet en bemoediging als teken van meeleven na het 
overlijden van haar man. We wensen haar sterkte om 
haar leven weer vorm te geven nu zij zonder haar man 
verder moet. 
 

Meeleven 
Het  is  erg  fijn  dat  Trudi  Pettinga weer naar huis mocht 
komen.  
We wensen haar een goed verloop van verder herstel 
toe.   
 

Verjaardagen 
Mevr. P.W.M.H. Brandt-Kooi wordt op 2 mei 81 jaar. 
 
Mevr. H. Roos-Letterman wordt op 5 mei 83 jaar. 
 
Mevr. M. van Gaalen-Boekestijn wordt op 6 mei 87 jaar. 
 
Dhr. J.R. Dochez Kok wordt op 7 mei 90 jaar. 
(WoonZorgcentrum WZH, Florence Nightingalelaan 92, 
2721 NP) 
 

Twee berichten van overlijden 
Op zaterdag 23 april 2022 is in de vroege avond in alle 
rust Thuisgeroepen en heengegaan naar zijn en onze 
hemelse Vader, Philip van Wingerden in de leeftijd 
van 73 jaar. Philip hoort bij de kring van geloofsgenoten 
rondom de Pelgrimskerk. Elke zondag werden Philip en 
zijn vrouw Cornélie bemoedigd door deze woorden van 
Henri Nouwen, uitgesproken door Rev. Bobby Schuller 
(Hour of Power): "I'm not what I do. I'm not what I have. 
I'm not what people say about me. I am the beloved of 
God. It's who I am. No one can take it from me. I don't 
have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend 
Jesus and share his love with the world.” De dankdienst 
voor het leven van Philip zal woensdag 4 mei 
plaatsvinden in de Meerbloemhof, o.l.v. ds. Sandra 
Hermanus-Schröder. Wij wensen Cornélie, hun kinde-
ren en kleinkinderen, dierbaren en vrienden Gods rijke 
troost en zegen, voor nu en de dagen die komen gaan. 
 
 
 
 

Op woensdag 27 april 2022 - Koningsdag - is 
teruggekeerd naar zijn hemelse Koning, de Heer I.P. 
(Iman) Schuite, in de leeftijd van 88 jaar. Iman woonde 
in de Morgenster en was sinds januari 2021 weduwnaar 
van zijn lieve Hennie. Iman was er trots op bij de 
Koninklijke Marine te mogen horen: nu is hij aan zijn 
laatste vaartocht begonnen, naar Hennie, naar de 
eeuwigheid. Gegevens van de dankdienst voor Iman’s 
leven zijn nog niet bekend. We wensen zijn dochters en 
al zijn dierbaren Gods nabijheid, troost en zegen toe in 
de dagen die komen en in de tijd van afscheid nemen. 
 

Sandra Hermanus-Schröder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Live of later de dienst meebeleven doe je 
 

via het YouTube kanaal of via de Kerkomroep 
 

 
 

Redactie Nieuwsbrief PWZZ 
 

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

Voor de Nieuwsbrief van zondag 8 mei 2022 kopij 
uiterlijk woensdag 4 mei voor 18.00 uur insturen. 
 

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

  

mailto:gbettenh@ziggo.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 1 mei 2022 
 

Zondag Misericordia 
 

Liturgische kleur: Wit  
Voorganger: Petra Vossegat-de Bruin 
Ouderling: Marianne Brouwers 
Diaken: Thea Hamann 
Muziek: Dries Piening en Albert Verhoef 
Lector: Marije Verheijke 
Koster: Jaap Bos 
1ste collecte: Plaatselijke Diaconie 
2de collecte: Kerkblad 'Kerk in Zoetermeer' 
Kinderdienst: Jan de Jonge 
Beamer: Loes van der Sluis 
Live Stream: Arie van den Berg 
 
VOORBEREIDING 
 

Muziek 
 

Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 

Welkom door ouderling van dienst 
 

U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 

Aanvangslied: 'Goeiemorgen, welkom allemaal' 
 Lied 288 (NLB) 
 

Stilte  
 

Drempelgebed 
 

(v.) Eeuwige, onze God: 
 Wij die U nooit hebben gezien, 
(a.) - zie ons hier staan. 
(v.) Wij die van U hebben gehoord, 
(a.) - hoor Gij ons aan: 
(v.) Uw naam is dat Gij mensen helpt, 
(a.) - wees onze hulp - 
(v.) en dat Gij alles hebt gemaakt, 
(a.) - maak alles nieuw - 
(v.) en dat Gij ons bij name kent; 
(a.) - leer ons U kennen: 
(v.) die Bron van Leven wordt genoemd, 
(a.) - doe ons weer leven; 
(v.) die hebt gezegd: Ik zal er zijn, 
(a.) - wees hier aanwezig. 
 

Bemoediging 
 

(v.) Zo mogen wij verwachten dat onze hulp komt van 
 die ene Heer 
(a.) die hemel en aarde gemaakt heeft. 
(v.) Die altijd trouw zal blijven 
(a.) en niets en niemand uit zijn Hand laat vallen 
 

Groet 
 

(v.) Genade, voor u en jullie, en vrede van God onze Vader 
 en van onze Heer Jezus Christus.  
(a.) Amen  
 

U mag gaan zitten 
 

Inleidende woorden 
 

Zingen: 'Dank U voor deze nieuwe morgen' 
 Lied 218 couplet 1, 2, 3, 4 en 5 (NLB) 
 

Kyriëgebed 

Glorialied: 'Mijn Vader, dank U wel' 
 Lied 333 couplet 1,  2, 3, 4 en 5 (Op Toonhoogte) 
 

- Mijn Vader, dank U wel, dat U steeds bij mij bent. 
 Dat U al mijn gedachten en verlangens kent. 
 Dat U zo stil en rustig en begrijpend bent. 
 Mijn Vader, dank U wel. 
 

- Ik dank U dat uw hand mij steeds behoedt en leidt, 
 Dat U mij wilt bewaren in de felste strijd. 
 Voor troost die U mij geeft in onzekerheid. 
 Mijn Vader, dank U wel. 
 

- Ik dank U voor de diepe vrede en de rust. 
 Voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust. 
 Ik dank U dat U zelf nu heel mijn leven vult. 
 Mijn Vader, dank U wel. 
 

- Mijn woorden schieten vaak zo veel te kort, o Heer. 
 Wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer. 
 'k Ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer. 
 Mijn Vader, dank U wel. 
 

- Daarom wil ik U danken dat ik zingen kan. 
 Dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan. 
 Dat ik U in dit lied van harte danken kan. 
 Mijn Vader, dank U wel. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed om de heilige Geest  
 

1ste Schriftlezing: Psalm 103 vers 1 t/m 11 (NBV21) 
 

Zingen: 'Kom tot de Vader' 
 Lied 599 (Opwekking) 
 

- Nog voordat je bestond, 
 kende Hij je naam. 
 Hij zag je elk moment 
 en telde elke traan. 
 Omdat Hij van je hield, 
 gaf Hij zijn eigen Zoon. 
 Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
 

- En wat je nu ook doet, 
 Zijn liefde blijft bestaan. 
 Ook niets wat jij ooit deed, 
 verandert daar iets aan. 
 Omdat Hij van je houdt, 
 gaf Hij zijn eigen Zoon. 
 En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 

- Kom tot de Vader, 
 kom zoals je bent. 
 Heel je hart, al je pijn 
 is bij Hem bekend. 
 De liefde die Hij geeft, 
 de woorden die Hij spreekt, 
 Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 
 

- En wat je nu ook doet, 
 Zijn liefde blijft bestaan. 
 Ook niets wat jij ooit deed, 
 verandert daar iets aan. 
 Omdat Hij van je houdt, 
 gaf Hij zijn eigen Zoon. 
 En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
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- Kom tot de Vader, 
 kom zoals je bent. 
 Heel je hart, al je pijn 
 is bij Hem bekend. 
 De liefde die Hij geeft, 
 de woorden die Hij spreekt, 
 daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 
 

- De liefde die Hij geeft, 
 de woorden die Hij spreekt, 
 daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 
 
2de Schriftlezing: Johannes 21 vers 1 t/m 14 (NBV21) 
 
Zingen: 'Samen in de naam van Jezus' 
 Lied 167 couplet 1 en 2 (Opwekking) 

 
- Samen in de naam van Jezus 
 heffen wij een loflied aan, 
 want de Geest spreekt alle talen 
 en doet ons elkaar verstaan. 
 Samen bidden, samen zoeken 
 naar het plan van onze Heer. 
 Samen zingen en getuigen, 
 samen leven tot Zijn eer. 
 

- Heel de wereld moet het weten 
 dat God niet veranderd is. 
 En zijn liefde als een lichtstraal 
 doordringt in de duisternis. 
 't Werk van God is niet te keren 
 omdat Hij er over waakt, 
 en de Geest doorbreekt de grenzen 
 die door mensen zijn gemaakt. 
 
Overdenking: 'Moed om door te gaan!'  
 
Meditatieve muziek 
 
Zingen: 'Ik wandel in het licht met Jezus' 
 Lied 214 couplet 1, 2, 3 en 4 (Opwekking) 

 
- Ik wandel in het licht met Jezus, 
 het donk're dal ligt achter mij, 
 en 'k weet mij in zijn trouw geborgen, 
 welk een liefdevolle vriend is Hij. 
 

 Refrein: 
- Ik wandel in het licht met Jezus, 
 en 'k luister naar zijn dierb're stem, 
 en niets kan mij van Jezus scheiden 
 sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 

- Ik wandel in het licht met Jezus, 
 geen duist're wolk bedekt de zon, 
 en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen, 
 die de zonde in mij overwon. 
 

 (refrein) 
 
- Ik wandel in het licht met Jezus, 
 mijn ziel is Hem gans toegewijd, 
 met Hem verrezen tot nieuw leven, 
 volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 
 

 (refrein) 
 
 

- Ik wandel in het licht met Jezus, 
 o, mocht ik zelf een lichtje zijn, 
 dat straalt te midden van de wereld, 
 die gebukt gaat onder zorg en pijn. 
 
 (refrein) 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Toelichting op de collecte 
 
Inzameling van de gaven  
 
Gebeden 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – afgesloten met 
 

 'Onze Vader, in de hemel' 
 Lied 371 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 

 
U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 
Slotlied: 'Ga met God en Hij zal met je zijn' 
 Lied 416 couplet 1, 2, 3 en 4 (NLB) 

 
Zegenbede afgesloten met 'Mijn schild ende betrouwen' 
 Lied 708 couplet 6 (NLB) 


