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Beschikbaar: di. en do. 

Ds. Marjan Zebregs  
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  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 
 

 

  
 

Over de voorganger 
Klaas Holwerda studeerde theologie met als speciali-
satie hymnologie (kerklied en kerkmuziek). Hij was als 
predikant werkzaam in Culemborg en Amsterdam. 
Tegenwoordig legt hij zich met name toe op het raakvlak 
van kerk, kunst en liturgie, zoals met onder meer 
kunstprojecten als Art Stations (Amsterdam 2019) en 
Aan Tafel (Amsterdam 2022). Ook was hij nauw 
betrokken bij de samenstelling van het Liedboek (2013)  
en het digitale compendium daarbij  
http://www.liedboekcompendium.nl 
 

Bij de dienst 
Het beeld van herder en schapen lijkt de lezingen voor 
deze vierde zondag van Pasen te verbinden. Met in het 
evangelie de uitspraak: 'niemand rooft ze uit mijn hand'. 
Wat dat betekent is nog een spannende vraag, zo kort 
na bevrijdingsdag en met de wereld van vandaag voor 
ogen. 
 

Toelichting op eerste collecte 
Collectes: 1ste: Nigeria noodhulp en vredeswerk. In het 
noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en 
moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een 
deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingen-
kampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in 
dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen 
komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een 
tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse 
kerken steunen de vluchtelingen, volwassenen en 
kinderen, op hun nieuwe plek, maar ook bij mogelijke 
terugkeer en het verwerken van trauma's. Christenen en 
moslims werken samen; zij zijn bondgenoten in de strijd 
tegen armoede en terrorisme. Kerk in Actie steunt hen. 
2de: Kerk 
 

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. 
 

Mededelingen Wijkkerkenraad 
 

Bevestiging Els en Jan van der Wolf-Kox 
Els en Jan wonen inmiddels al op het Parelgrijs en zul-
len volgende week bevestigd worden als onze nieuwe 
predikanten. Naast de vele genodigden bent ook u als 
gemeentelid van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig 
te zijn. 

 

Ds.  Peter  Wattèl  zal  hen   bevestigen  en  de Cantorij 
en QuestionMark verlenen muzikale medewerking. De 
dienst begint om 15.00 uur. Daarna staat er een 
intensief inwerkingsprogramma op de agenda, waarbij 
Els en Jan met zo veel mogelijk gemeenteleden zullen 
kennismaken. Het is fijn dat na de vacaturetijd we van 
start kunnen gaan met twee nieuwe predikanten! 
 

Viering in De Oase 
We kunnen terugkijken op een mooie viering in de Oase, 
vorige week vrijdag. Zo’n 20 bewoners van de Albrands-
waard en omringende flats waren aanwezig. Fijn dat ook 
onze oudere gemeenteleden na twee coronajaren weer 
een live viering konden bijwonen. In het beleidsplan is 
vastgelegd dat er, naast de reguliere viering op de 
zondag in de Regenboog, ook ruimte is voor andere 
vieringen in de wijken. We hopen dat met de komst van 
Jan en Els van der Wolf dit structureel vorm gaat krijgen. 
 

Beppie van der Plas 
 

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. 
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- 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-Schröder, 
 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, E marijke.m.vis@gmail.com, T (079) 361 54 64 of
 Janny de Zeeuw, E jannydezeeuw@hotmail.com,
 T (079) 331 55 76, graag uiterlijk maandag 16 mei. 
- Om 15.00 uur is er de Pelgrimsdienst met mede-
 werking van Harpe Davids, Cantate Deo, de 
 gelegenheidscantorij, en de organisten Frank van de 
 Beld en Hans Jansen. 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! 
 

Diverse activiteiten: 
 
Inloophuis 
U bent vrijdag a.s. van harte welkom vanaf 10.00 uur in 
het Inloophuis. Om half twaalf is er een korte viering. De 
voorganger is Ab de Raad en de muziek wordt verzorgd 
door Frank van de Beld. 
 

Creagroep Violet 
Deze maand komen we bijeen voor een gezellige en 
creatieve ochtend op maandag 9 en 23 mei van 9.30 -
11.30 uur in De Regenboog. Kom gerust eens kijken. 
Hartelijk welkom! 
  

Info: Irene de Geus, M 06 30 48 55 82 
 

Koffiemiddag 
Voorlopig willen wij doorgaan met het organiseren van 
koffiemiddag in 't Centrum iedere 14 dagen. De aanvang 
is 14.30 uur, einde rond 16.00 uur. De eerstvolgende 
middagen staan gepland op 11 mei en 25 mei. 
 

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. 
 

Kaarten maken 
Maandag 16 mei gaan we kaarten maken. Vanaf 10.00 
uur staan de koffie en thee klaar in de consistoriekamer 
van de Pelgrimskerk. Iedereen hartelijk welkom. Tijdens 
het jubileum weekend van 90 jaar Pelgrimskerk willen 
wij op zaterdag 21 mei, tijdens de rommelmarkt op het 
kerkplein u graag ook onze kaarten verkopen. De 
opbrengst is dan, zoals de opbrengst van het hele 
weekend, bestemd voor hulp aan Oekraïne. 
 

Voor inlichtingen: Stieneke de Bruin, T (079) 316 62 09 
en Marijke Vis, T (079) 361 54 64. 
 

 

 

Wij van Zuid 

 

Bloemengroet 
De bloemen gaan naar mevr. Annie v.d. Zwan, 
    als dank voor haar 
jarenlange inzet voor De Oase. 
Het tweede boeket is naar een gemeentelid gegaan die  
hier niet genoemd wordt. 
 

Meeleven 
Mevrouw Fenna de Bruin-van Ieperen is opgenomen in 
Woonzorgcentrum Vredenburch in Rijswijk, Van 
Vredenburchplantsoen 1, kamer 322, 2282 SK in 
Rijswijk. Een kaartje uit de gemeente met een 
bemoediging zal haar zeker goed doen. 
 

Verjaardagen 
Dhr. A. van der Velden wordt op 9 mei 82 jaar. 
 
Dhr. A.J. Granneman wordt op 10 mei 85 jaar. 
 
Dhr. P. Kruik wordt op 10 mei 88 jaar. 
 
Mevr. M. Berbiers wordt op 11 mei 82 jaar. 
 
Dhr. H.J. van den Boomen wordt op 13 mei 83 jaar. 
 
 

Allen van harte gefeliciteerd!   
 

Afscheid 
Wij willen aangeven dat wij verhuisd zijn naar Sliedrecht 
met onze zoon Harvey. Via deze weg willen wij alle 
leden van de gemeenschap ontzettend bedanken voor 
de mooie en fijne doop van onze zoon en de ontvangst 
in de gemeenschap met open armen. Daarbij willen wij 
meteen onze excuses aanbieden dat wij door alle drukte 
en hectiek weinig hebben bijgedragen aan de gemeen-
schap, ondanks onze belofte.  
Moge de HEER toezicht houden op jou en mij wanneer 
we niet bij elkaar in de buurt zijn. Genesis 31 vers 49 
Vriendelijke groetjes, 
 

Harold, Miriam en Harvey 
 
 
 
 
 

 

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 15 mei 2022 kopij 
uiterlijk woensdag 11 mei voor 18.00 uur insturen. 
 

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

 

 

mailto:marijke.m.vis@gmail.com
mailto:jannydezeeuw@hotmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
https://pwzz.nl/nieuwsbrief/
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl


 

3 

Orde van dienst zondag 8 mei 2022 
 

Liturgische kleur: Wit  
Voorganger: Ds. K. Holwerda, Amsterdam 
Ouderling: Astrid Maas 
Diaken: Saskia Koerselman 
Organist: Frank van de Beld 
Lector: Janny Vinke 
Koster: Frits van Meijenfeldt 
Kindernevendienst: Marieke Schipper 
Kinderoppas: Loes van der Sluis 
1ste Collecte: ZWO: Noodhulp en vredeswerk   
                                      Nigeria  
2de Collecte: Kerk   
Beamer: Deborah de Korte 
Live Stream: Eveline van Velzen 

 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
U mag - zo mogelijk - gaan staan 
 
Aanvangslied: 'Breek, aarde, uit in jubelzangen' 
 Psalm 66 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 

 
Stilte 
 
Drempelgebed 
 
Bemoediging: 
 

(v.) Onze hulp in de Naam van de Eeuwige 
(g.) die Hemel en aarde gemaakt heeft, 
(v.) die trouw houdt tot in eeuwigheid 
(g.) en niet laat varen wat zijn hand begon. 
 
U mag gaan zitten 
 
Kyriëgebed: uitlopend op 'Heer, ontferm U' 
 Lied 301f 

 
Glorialied: 'Alle eer en alle glorie' 
 Lied 305 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Groet: 
 

(v.) De Heer met u allen. 
(g.) Zijn Vrede met u. 
 
Gebed van de dag  
 
De kinderen gaan naar hun eigen dienst 
 
1ste Schriftlezing: Numeri 27 vers 12 - 23 
 
Antwoordpsalm: 'Juich voor de Heer, aarde alom' 
 Lied 100a (NLB)  

 
2de Schriftlezing: Johannes 10 vers 22 - 30 
 
 
 

Acclamatie: 'U komt de lof toe, U het gezang' 
 Lied 339a (NLB) 

 
Overweging 
 
Kort meditatief orgelspel 
 
Zingen: 'Hoor, een heilig koor van stemmen' 
 Lied 726 couplet 1, 2, 3 en 4 (NLB) 

 
De kinderen komen terug 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Lied met de kinderen: 
 

 'Ga je met ons mee naar de overkant' 
 Lied 21 couplet 1, 2 en 3 (Met andere woorden) 

 
Inzameling van de gaven  
 
U mag - zo mogelijk - gaan staan 
 
Gedachtenismoment 
 
U mag gaan zitten 
 
Gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed besloten met 
het Onze Vader … 

 
U mag - zo mogelijk - gaan staan 
 
Slotlied: 'Nooit lichter ving de lente aan' 
 Lied 709 couplet 1, 2, 3 4 en 5 (NLB) 

 
Zegen 
afgesloten met gezongen 'Amen' 
 
 


