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Nieuwsbrief  
   

Zondag 15 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 ovv het collectedoel of via de Givt-app 
 

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

 

  
 

Bij de ochtenddienst 
Het is 15 mei de 5de zondag van Pasen. Ook wel zondag 
Cantate genoemd: zondag Zingt.   
Op het gemeenschappelijk leesrooster staat als 
evangelielezing Johannes 13: 31 - 35. Het gaat in die 
verzen over het nieuwe gebod dat Jezus zijn leerlingen 
geeft.Wat is de inhoud van dat gebod? Wat is er nieuw 
aan? Daar willen we met elkaar over nadenken.   
Het zal voor mij de eerste keer zijn, dat ik bij u voor mag 
gaan. Mijn laatste gemeente was Voorburg. Het 
predikantenechtpaar Van der Wolf ken ik daarom van 
nabij. Van harte gelukgewenst met hen! U begrijpt, dat 
ik het mooi vind te mogen zien waar ze terechtkomen. 
Graag tot zondag! 

ds. Adrie Sterrenburg uit Voorburg 
 

Bij de middagdienst-intrededienst 
Om 15.00 uur zullen ds. Els van der Wolf-Kox en ds. Jan 
van der Wolf door ds. Peter Wattèl worden bevestigd als 
predikanten van de Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid. 
Een feestelijke gebeurtenis voor onze wijkgemeente, 
waarbij u van harte welkom bent. Een woord van de 
voorzitter over 'eindpunt en een nieuw begin' leest u in 
het gemeentenieuws van Kerk in Zoetermeer. 
 

Toelichting op de collectes 
 

Ochtenddienst 
1ste collecte: Binnenlands diaconaat - 
'Op adem komen in jeugddorp De Glind'  
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis 
geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In 
jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig 
thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezins-
huizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. 
De ouders hebben een opleiding om kwetsbare 
kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. 
Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ont-
wikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel 
gewone dingen als zwemles, naar school gaan en 
buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten 
waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale 
vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en 
judo. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van 
Kerk in Actie, zoals het werk in De Glind voor kwetsbare 
kinderen. 
2de collecte: Kerk 
 

Middagdienst 
Er is deze middag één collecte. Deze is bestemd voor 
ons nieuwe jaarproject 'Stichting Oosterfaantje' 
Zoetermeer. Zie de toelichting hiernaast. 
 

Nieuw jaarproject diaconie 
Oosterfaantje jaarproject diaconie: Dit jaar hebben 
we als diaconie van de PWZZ voor ons jaarproject een 
binnenlands doel gekozen. Stichting Oosterfaantje 
Zoetermeer richt zich op gezinnen die niet in 
aanmerking komen voor ondersteuning van de 
voedselbank, maar wel moeilijkheden ervaren om rond 
te komen. Zij vinden het belangrijk dat ook deze mensen 
in de gelegenheid zijn om een gezonde maaltijd op tafel 
te zetten. In de afgelopen tijd hebben zij een enorme 
toename gezien van het aantal gezinnen dat een beroep 
doet op voedselhulp via de stichting. Ze geven 6 dagen 
per week pakketten uit vanuit hun ruimte aan de 
Wattstraat. Ze zamelen tweemaal per jaar houdbare 
producten in via particulieren en ontvangen structureel 
voedsel van een supermarkt en Hello Fresh. Waar ze 
dringend behoefte aan hebben is uitbreiding van hun 
opslag voor de houdbare producten. Het zou mooi zijn 
als wij met elkaar de financiële middelen inzamelen om 
de benodigde stellingkasten te kunnen doneren. In ieder 
geval zijn de collecte tijdens de middagd ienst van 15 
mei en alle avondmaalscollectes dit jaar bestemd voor 
Stichting Oosterfaantje. Meer informatie bij de diakenen 
of op www.oosterfaantje.nl 
 

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. 
 

Kaarten maken 
Maandagochtend 16 mei gaan we kaarten maken. 
Vanaf 10.00 uur staan de koffie en thee klaar in de 
consistoriekamer van de Pelgrimskerk. Iedereen is van 
harte 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 ondersteuning van de 
Oekraïne.  Voor inlichtingen: Stieneke de Bruin, T (079) 
316 62 09 en Marijke Vis, T (079) 361 54 64. 
 

Seniorensoos "De Oase" 
Maandag 16 mei zal een spreker van de Apotheek ons 
vertellen over het gebruik van medicijnen.  
Aanvang 14.00 uur; deur open 13.30 uur. 
Belangstellenden welkom! Informatie: Thea Heemskerk, 
T (079) 351 25 27 of Mary Lemmers, T (079) 351 47 19. 
 

Klaver4-maaltijd 
(Afhaal)Klaver-4-maaltijd in De Oase is er weer op 
dinsdag 17 mei.  

https://www.pwzz.nl/
mailto:wil.bettenhaussen@gmail.com
mailto:ds@peterwattel.nl
mailto:m.zebregs@protestantsekerk.nl
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
http://www.oosterfaantje.nl/


 

2 

U kunt een Klaver4-maaltijd afhalen in De Oase tussen 
16.30 en 17.30 uur. De netto op-brengsten 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 de e-mail: E mtderuiter48 
@gmail.com  Gaarne opgeven uiterlijk op de 
maandag 16 mei voor 20.00 uur. Met vriendelijke 
groeten, namens ZWO, Reinier Laman Trip 
 

"Getrouwd zijn is de hemel niet" 
Donderdag 19 mei belooft een prikkelende avond te 
worden in de Oosterkerk met schrijfster en spreekster 
Annemarie van Heijningen, bekend van haar boeken en 
columns in o.a. het EOblad Visie. Ze weet op 
een prikkelende, eerlijke en luchtige manier wezenlijke 
thema's bespreekbaar te maken. De 19de komt ze dus  
spreken over het huwelijk met alle eigenaardigheden en 
het belooft zeker niet saai te worden. Deze avond begint 
om 20.00 uur. Iedereen is welkom. 
 

Inloophuis 
U bent a.s. vrijdag 20 mei van harte welkom vanaf 
10.00 uur in het Inloophuis in de Regenboog. Om half 
twaalf is er een korte viering. De voorganger is Petra 
Vossegat en de muziek wordt verzorgd door Aad Baak. 
Als u wilt deelnemen aan de maaltijd van 27 mei dan 
kunt u zich op 20 mei opgeven tijdens het Inloophuis. De 
kosten zijn € 5,00. Binnenkomst vanaf 11.30 uur en de 
aanvang van de maaltijd is om 12.00 uur. 
 

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. Het uitgebreide programma 
en meer informatie vindt u in de nieuwsbrief van vorige 
week en in Kerk in Zoetermeer (mei/juni), pagina 6 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Zaterdag 21 mei: 
Van 13.00 - 16.00 uur organiseert de Pelgrimshoeve een 
Fancy Fair. De Pelgrimskerk is open, met tentoon-
stellingen over de geschiedenissen van Pelgrimskerk, 
Cantate Deo, Harpe Davids en Pelgrimshoeve. Een 
plaats van stilte en rust is de tuin achter de 
Pelgrimskerk. En u kunt genieten van orgelspel. 
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, opgave uiterlijk maandag 16 mei.  
Om 15.00 uur is er de Pelgrimsdienst met medewerking 
van Harpe Davids, Cantate Deo, de gelegenheids-
cantorij, 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! 
 

Koffiemiddag 
Afgelopen woensdag hadden we weer een gezellige 
middag in het Centrum. Dus gaan we nog even door met 
de organiatie iedere 14 dagen. De aanvang is 14.30 uur, 
einde rond 16 uur. De eerstvolgende middagen staan 
gepland op 25 mei en 8 juni. 

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. 
 

Regenboogmuziek 
Woensdagavond 25 mei om 20.15 uur  komt de nieuwe 

vioolsensatie Iris van Nuland naar De Regenboog. Bij 
het afgelopen Oscar Back concours was het de derde 
prijswinnares Iris van Nuland die in de pers en bij het 
publiek werd geroemd. Zij verraste jury en publiek met 
haar enorme spelvreugde en technisch gemak. In de 
NRC stond geschreven: "houd dit talent in de gaten”. Nu 
dus al in De Regenboog. Zij speelt samen met pianist 
Alfredo van der Munt werken van Mozart, Beethoven, 
Debussy en de zeer virtuoze Carmenfantasie van Pablo 
de Sarasate. Reserveren uitsluitend via de website 
www.regenboogmuziek.nl  Entree € 15,00; tot 25 jaar 
€ 5,00; voor houders van de Zoetermeer Pas gratis  
 

Kliederkerk  
Save the date! Op zaterdag 4 juni is er weer een  
Kliederkerk in De Oase. We vieren het Pinksterfeest. 
Ook vieren we de overstap van groep 8 naar de brugklas 
samen met vaste bezoekers van onze Kliederkerk en 
Tienertent.  Samen ontdekken, samen vieren en (ja het 
mag weer!) samen eten. Tijd: vanaf 15.30 tot 18.30 uur.  
Meer informatie: E gerda.vooijs@gmail.com 
Hartelijke groet,                   Gerda Vooijs-van den Broek 
 

Uw hulp is belangrijk voor JobHulpMaatje 
Ondanks het feit dat er veel vacatures zijn en dat veel 
mensen werk vinden, zijn er toch nog heel veel mensen 
die niet aan de slag komen. Ook in Zoetermeer! 
JobHulpMaatje biedt begeleiding aan werkzoekenden, 
die ervaren dat ze zonder een extra steuntje in de rug, 
niet bij de verlangde baan komen. Wat kunt u doen? 
Bijv.: werkzoekenden attenderen op JobHulpMaatje of u 
aanmelden als vrijwilliger om bij ons mensen te bege-
leiden. Zie voor meer informatie Kerk in Zoetermeer 
(mei/juni), p. 8 of  www.jobhulpmaatjezoetermeer.nl 
Voor verder contact Marius Cusell, M 06 42 51 84 79, E 
marius@jhm-zoetermeer.nl of Flip Bakker, M 06 24 68 
96 49, E flip@jhm-zoetermeer.nl 
 

Wij van Zuid 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan deze week met een hartelijke groet 
vanuit de gemeente naar onze nieuwe predikanten ds. 
Els en ds. Jan van der Wolf-Kox 
 

Verjaardagen 
Mevr. M.C. de Roo-van der Wart wordt op 15 mei 94 jaar. 
 

Mevr. M.C.J. den Dulk-Storm wordt op 15 mei 93 jaar. 
 

Dhr. E. van Heerde wordt op 15 mei 82 jaar. 
 

Mevr. E.F. Stolp-Wiersma wordt op 16 mei 97 jaar. 
 

Mevr. A.C. Visse-Lommert wordt 16 mei 91 jaar. 
 

Dhr. G.J. Sterk wordt op 21 mei 85 jaar. 
 

Mevr. S.C. Stel-van Staalduinen wordt op  21 mei 84 
jaar. 
 

Allen van harte gefeliciteerd!!! 

mailto:mtderuiter48@gmail.com
mailto:mtderuiter48@gmail.com
mailto:marijke.m.vis@gmail.com
mailto:jannydezeeuw@hotmail.com
http://www.regenboogmuziek.nl/
mailto:gerda.vooijs@gmail.com
http://www.jobhulpmaatjezoetermeer.nl/
mailto:marius@jhm-zoetermeer.nl
mailto:flip@jhm-zoetermeer.nl
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Orde van dienst zondagmorgen 15 mei 2022 
 
Liturgische kleur: Wit  
Voorganger: Ds. A. Sterrenburg, Voorburg 
Ouderling: Sofie van der Linden 
Diaken: Tineke Blankespoor 
Organist: Jeroen van Smeden 
Lector: Joop de Groot 
Kindernevendienst: Marieke van der Zee 
Oppasdienst: Hilde Maassen 
Koster: Flip Verbrugge 
1ste Collecte: Diaconie - jeugddorp de Glind 
2de Collecte: Kerk 
Beamer: Henry van der Wiel 
Live Stream: Kees van de Graaf 
 
Thema: Zondag Cantate 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 
Aanvangslied: 'Laten wij zingend deze dag beginnen' 
 Lied 212 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 

 
Stilte 
 
Drempelgebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Vervolg aanvangslied: 
 
 'Bron van het goede, die ons zo behoedde' 
 Lied 212 couplet 4 (NLB) 

 
U mag gaan zitten 
 
Kyriëgebed 
 
Glorialied: 'Zing nu de Heer, stem allen in' 
 Lied 654 couplet 1 en 6 (NLB) 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de heilige Geest 
 
De kaars voor de kinderen wordt aangestoken 
 
De kinderen gaan naar hun eigen dienst 
 
1ste  Schriftlezing: Deuteronomium 6 vers 1 - 9 
 en Leviticus 19 vers 17 en 18 
 
Zingen: 'O God, ik ben van harte zeer verblijd' 
 Psalm 119 couplet 6 en 12 

 
2de Schriftlezing: Johannes 13 vers 30 - 35 
 
Zingen: 'Ubi caritas' 
 Lied 568a (NLB) 

 

Verkondiging 
 
Kort meditatief orgelspel 
 
Zingen: 'Zo beminde God de wereld' 
 Lied 330 couplet 2 en 3 (Hemelhoog) 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
De kinderen komen terug 
 
Lied met de kinderen: 
 
 'Als je geen liefde hebt voor elkaar' 
 Lied 388 couplet 1, 2 en 4 (Hemelhoog)  

 
Inzameling van de gaven 
 
Gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed besloten met  
het Onze Vader … 

 
U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 
Slotlied: 'Liefde Gods die elk beminnen' 
 Lied 754 couplet 1 en 2 (NLB) 

 
Zegen afgesloten met het gezongen 'Amen'  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 22 mei 2022 kopij 
uiterlijk woensdag 18 mei voor 18.00 uur insturen. 
 

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet digitaal, stuur dan 
een bericht naar nieuwsbrief@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 zondagmiddag 15 mei 2022 
 

-Intrededienst- 
 

Liturgische kleur: Rood 
Voorgangers: Ds. Peter Wattèl 
 Ds. Els van der Wolf-Kox 
 Ds. Jan van der Wolf 
Ouderling: Beppie van der Plas 
Diaken: Hilde Maassen 
Organist: Gerard Baak 
Lector: Elsbeth van Beem 
M.m.v.: de cantorij o.l.v. Sabine Geerlof 
 QuestionMark en de Band 
Koster: Gerard Bettenhaussen 
Collecte: Stichting Oosterfaantje Zoetermeer 
Beamer: Willem van Lonkhuyzen 
Live Stream: Jan Jonker 
 
Tijdens de dienst zingen wij het Kyrie, Gloria, de acclamatie na 
de voorbede en stil gebed en het Amen uit het ordinarium van 
de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid geschreven 
door Hans Jansen en Arie Vooijs. 

 
Muziek 
 

Welkom 
 

U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 

Zingen: 'Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer' 
 Psalm 84 couplet 1 en 3 (NLB) 
 

Moment van stilte 
 

Drempelgebed 
 

(v.) Gij die de natuur geschapen hebt,  
(g.) al het leven, planten, dieren in het water, 
 in de lucht, op het land, ook ons mensen. 
(v.) Wie zijn wij, dat U het werk van uw hand ons 
 in handen gegeven hebt om mee te leven 
 en voor te zorgen; 
(g.) wie zijn wij, dat U ons elkaar in handen 
 gegeven hebt om mee te leven en voor te zorgen, 
 ook als geloofsgemeenschap hier in Zoetermeer. 
(v.) En toch ziet U helpers in ons en wilt U ons 
 bemoedigen met Uw Liefde en genade 
(g.) geef ons het lef om te zijn, zoals U 
 ons bedacht hebt. 
 Amen. 
 

Bemoediging 
 

(v.) Wij zijn samengekomen in de liefdevolle naam 
 van de ene God, 
(g.) die hemel en aarde gemaakt heeft: 
(v.) al het leven, in het water, in de lucht en op het land. 
(g.) Zijn liefde en trouw is er voor al het leven, altijd! 
 

Groet 
 

(v.) Welkom in de ruimte van Gods liefde en genade. 
(g.) Allen welkom in ons midden om met Jezus 
 te leven. 
 

U mag gaan zitten 
 

Kyriëgebed 
 

We zingen het Kyrië en Gloria 
 
 
 

DIENST VAN DE VERBINTENIS 
 

Presentatie, 
eindigend met de woorden van de voorganger: 
 

(v.) Zo mogen wij hen dan verbinden aan deze gemeente. 
(g.) Wij danken de HEER, onze God  
 

Opdracht 
 

Geloften 
 

Gezongen gebed om de Heilige Geest 
 

 'Kom, heil'ge Geest' 
 (Taizé: Tui amoris ignem) 
 eerste keer cantorij, daarna de gehele gemeente  
           een aantal keren 
 

Verbintenis en zegening 
 

U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 

Aanvaarding en verwelkoming 
 

(v.) Gemeente, dit zijn uw predikanten. 
Wilt u Jan en Els van der Wolf  
 als herders en leraars in uw midden ontvangen 
en hen hooghouden in zijn en haar ambt? 

(g.) Ja, dat willen wij van harte. 
 

Zingen: 'Kom laat ons deze dag' 
 Lied 672 couplet 1, 3 en 6 
 couplet 1 en 3 (gemeente); couplet 6 (cantorij) 
 

U mag gaan zitten 
 

DIENST VAN HET WOORD  
 

Gebed om de opening van het Woord 
 

Schriftlezing: 1 Korintiërs 3 vers 1 t/m 9 (NBV21) 
 

Zingen: 'Laat m'in U blijven, groeien, bloeien' 
 Gezang 78 couplet 1 (LvdK 1973) (gewijzigde tekst) 
 

1ste Verkondiging 
 

Zingen: 'Ik kan mijzelf geen wasdom geven' 
 Gezang 78 couplet 2 en 4 (LvdK 1973) 
 

2de Verkondiging 
 

QuestionMark: 'Who am I' 
 Casting Crowns 
 

Gebeden 
Dankgebed en voorbeden 
(na elke voorbede zingen we) 
 

'Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons' 
 

We sluiten de gebeden af met het persoonlijk stil 
gebed en zingen:  
 

'Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons' 
 

Inzameling van de gaven 
 

Zingen: 'Heer, het licht van uw liefde schittert' 
 Lied 289 couplet 1 en 3 (NLB) 
 

U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 

Zending en zegen 
afgesloten met het 'Amen, amen, amen' 
 

Zingen: 'Vervuld van uw zegen' 
 Lied 425 (NLB) 


