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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 
 

Succesvol of vruchtbaar?  
De meeste mensen streven naar succes in het leven. In 
de Bijbel komt het woord succes niet voor, wel het woord 
vruchtbaar. Wat is precies het verschil tussen een 
succesvol en een vruchtbaar leven? Voor een antwoord 
kunnen we terecht in Johannes 15, waar Jezus spreekt 
over de wijnstok en de ranken. 

Jan van der Wolf  
 

Toelichting op de collecte 
 

1ste Collecte: Vakantietas 
 

Doet u  mee aan de actie Vakantietas?    
 

Kinderen in kwetsbare, arme gezinnen kunnen meestal 
niet op vakantie. Terwijl hun vriendjes op vakantie gaan 
blijven zij achter en moeten zich 6 weken thuis 
vermaken. Al een aantal jaren organiseert de diaconie 
de actie Vakantietas, waarbij we kinderen in Zoetermeer 
verrassen met een tas met leuke spulletjes. 
Voor dit doel wordt gecollecteerd op 22 en 29 mei. 
U kunt daarnaast iets van het verlanglijstje kopen en dat 
inleveren in de kerk, dit kan tot en met 13 juni.  
Maakt u liever geld over? Dat kan naar rekeningnummer 
NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ-Zuid  
o.v.v. Vakantietas 
Contactpersoon Tineke Blankespoor, T (079) 321 21 64 
of E mcblankespoor@casema.nl 
 

Voorbeeld van een verlanglijstje kinderen 4-12 jaar 
 

Kleurboek, vakantie doe-
boek 

Waterballonnen, 
waterpistool 

Knutselspullen Vlieger / zelfmaakpakket 
voor vlieger 

Geur- / Glitter- / Viltstiften Bouwpakket van 
vliegtuig of auto / lijm 

Kleurpotloden, gum, 
schaar, puntenslijper 

(3D) puzzel 

Pingpong-set Springtouw 

Buitenspeelgoed Nagellak met of zonder 
glitters 

Knikkers Spelletjes 
 

2de Collecte: Oog voor kinderen in pioniersplekken  
 

In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. 
Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan 
zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken: 
nieuwe vormen van kerk-zijn die aansluiten bij de omge-
ving en wat mensen - van jong tot oud - bezighoudt. 
Deze kunnen verschillende vormen hebben. Zo is De 
Pelgrim in Zoetermeer een centrum voor bezinning. 

 

In Zwijndrecht hebben kinderen bij pioniersplek Het 
Badhuis hun eigen plek om vrienden te ontmoeten in de 
wijk, spelen met de spelcomputer en snacken rond 
etenstijd. Tijdens de wekelijkse bijbelclub kunnen 
kinderen zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen 
en samen een spel spelen. De Protestantse Kerk 
ondersteunt de (153) pioniersplekken in het hele land. 
 

Kerkdienst Hemelvaartsdag 26 mei 2022 
 

Aanvang 10.00 uur 
 

Met hemelvaart komen we 'in de wachtkamer' terecht. 
Jezus gaat naar zijn Vader in de hemel. En de Heilige 
Geest laat nog op zich wachten. Hoe doen we dat, 
wachten? Daar denken we over na in een korte dienst 
op de morgen van Hemelvaartsdag. 
Er is wel een momentje voor de kinderen (en een 
puzzel, kleurplaat, stiften) maar geen kinderoppas of 
kindernevendienst. 

Els van der Wolf-Kox 
 

Vijftig dagen van Pasen 
 

Wij hopen dat u inmiddels al in de gelegenheid bent 
geweest om de kunstwerken die in de periode van 50 
dagen vanaf Pasen in ons kerkgebouw hangen. Ze zijn 
afkomstig van de kunstenares Marga Jelles. De 6 
textiele kunstwerken zijn allemaal gebaseerd op een 
evangelietekst die passend is bij deze periode van het 
jaar. Zo is er het werk naar Galaten 5: de vruchten van 
de geest, dat ik persoonlijk heel mooi en fleurig vind. 
Mogelijk heeft u het al opgemerkt, maar mocht u niet in 
de gelegenheid zijn geweest dan is hierbij de beamer-
foto afgedrukt om u toch een stukje impressie van dit 
mooie werk te kunnen geven.  
 

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. 
 

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. 

https://www.pwzz.nl/
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:evanderwolfkox@gmail.com
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
mailto:mcblankespoor@casema.nl
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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 de 
Pelgrimskerk, Cantate Deo, Harpe Davids en de Pelgrims- 
hoeve. Een plaats van stilte en rust is de tuin achter de 
Pelgrimskerk. En u kunt genieten van orgelspel. 
Er is een tentoonstelling van huwelijksbijbels. Als u wilt, 
kunt u hem ter beschikking stellen voor de tentoon-
stelling. Neem  dan  contact  op met  Sandra  Hermanus, 
M 06 21 52 58 68 
 

Zondag 22 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 de 
Oekraïne. Van harte welkom! 
 

Regenboogmuziek 25 mei 
 

Vioolsensatie Iris van Nuland. 
 

De 19-jarige Iris van Nuland werd op het onlangs 
gehouden Oskar Back-concours derde prijswinnares en 
verraste jury en publiek met haar enorme spelvreugde 
en technisch gemak. In de NRC stond: "houd dit talent 
in de gaten". Nu dus al in De Regenboog. 
Zij speelt samen met pianist Alfredo van de Munt werken 
van o.a. Debussy, Schumann, De Sarasate en Prokofjev. 
U kunt uitsluitend tot uiterlijk maandag 23 mei reser-
veren via de website www.regenboogmuziek.nl 
 

Kleur bekennen 
Mij bereikte een vraag over mijn albe: Waarom geel? 
Een jaar of twintig geleden vond ik dat er meer kleur in 
de kerk zou moeten/mogen zijn. Daarbij komt dat de 
kleur van mijn albe destijds, vlaskleur, wat flets afstak bij 
de witte stola van Kerst en Pasen. Veel heb ik niet in de 
melk te brokkelen, maar ik kon wel een nieuwe albe 
laten maken. Maar waarom geel? Eerst dacht ik aan 
blauw, hemels blauw. Maar toen kwam Jomanda weer 
in het nieuws in verband met de dood van Silvia 
Millecam. Dus geen blauw. Soms denk ik: achteraf toch 
jammer, maar geel is ook heel mooi. Geel is voor mij de 
kleur van de opkomende zon, de nieuwe dag. Het geloof 
maakt ons wakker! Het geloof mag ons best wel wat 
prikkelen en wakker schudden. Wat dat betreft is de 
ochtend kleur van de opkomende zon een mooie kleur 
om ons eraan te herinneren, dat geloven ook om actie 
vraagt. Natuurlijk op basis van vertrouwen op God, want 
zonder vertrouwen durven we uiteindelijk niet veel meer. 
De nieuwe dag geeft ons opnieuw de uitdaging om te 
doen wat God van ons vraagt. 

ds. Peter Wattèl 

Inloophuis 
A.s. vrijdag (27 mei) is er geen open inloophuis maar de 
maandelijkse maaltijd.  
Als u nog wit deelnemen kunt u bij Wil Bettenhaussen 
vragen of er nog plaats is.  
T (079) 361 33 64 of M 06 17 16 26 19 
 

Wij van Zuid 

 

Bloemengroet 
De bloemen gaan naar Marion Veenis 
                We wensen haar van harte herstel na haar 
operatie. 
Het tweede boeket gaat naar Emmy Mans, 'De 
Morgenster'                                           Als dank voor 
haar jarenlange inzet in de Pelgrimskerk.  
 

Meeleven 
Mw. Riet den Dulk                                       is opge-
nomen  in  het  Reinier  de  Graaf  Ziekenhuis  in  Delft. 
Het lijkt gelukkig weer wat beter te gaan met haar.  
Aangezien nu nog niet bekend is hoelang ze daar blijft 
of dat ze  misschien ergens anders heen gaat is een 
kaartje sturen het handigste naar haar huisadres. Dan 
komt het vanzelf wel bij haar. We wensen haar sterkte 
en hopen dat ze weer op mag knappen.  
Al geruime tijd gaat het met de gezondheid van Beb van 
Biemen steeds minder. Er is veel zorg over de toe-
komstige tijd. Een aandacht kaartje of een telefoontje ter 
bemoediging wordt zeker gewaardeerd. Liever geen 
bezoek aan huis.  E. van Biemen 
 
 

Weer thuis 
Na vijf maanden ziekenhuis en revalidatiecentrum ben 
ik weer thuis aan de Dorpsstraat. In die tijd is er veel 
gebeurd. Mijn chemokuren zijn klaar, over een paar 
weken wordt er gekeken of ze effectief geweest zijn. In 
het revalidatiecentrum heb ik weer leren lopen. Niet zo 
goed als ik kon, maar achter een rollator kom ik het huis 
door. De revalidatie gaat nog verder in Zoetermeer. Al 
met al is de tijd toch noch aardig voorbij gevlogen. De 
belangstelling van jullie, leden van de wijk Zuid, heeft 
daar enorm bij geholpen. Mijn dank, onze dank daarvoor. 
 

Hartelijke groet, Douwe en Marianne Klaucke  
 

Verjaardagen 
Dhr. J.F. Kaltner wordt op 23 mei 89 jaar. 
 
Mevr. A. Geerlof-Krap wordt op 23 mei 84 jaar. 
 
Mevr. J. Jongejan-Rog wordt op 24 mei 82 jaar. 
 
Mevr. W.H. Vlijter wordt op 26 mei 82 jaar. 
 
 

Allen van harte gefeliciteerd!!! 
 

Verjaardagsfonds 
De opbrengst voor het verjaardagsfonds van De Oase 
over de periode 2021 tot heden, bedraagt € 963,32. Alle 
lopers weer hartelijk dank. Bij elkaar toch weer een mooi 
bedrag.  

Riet Haye en Peter van den Broek  

 
 
 

http://www.regenboogmuziek.nl/
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Orde van dienst zondag 22 mei 2022 
 
Liturgische kleur: Wit  
Voorganger: Ds. Jan van der Wolf 
Ouderling: Mieke Brak 
Diaken: Wout van Goeverden 
Organist: Dries Piening 
Muziek: Jeannette Vriend 
Lector: Corrie Koppejan 
Koster: Frits von Meijenfeldt 
1ste collecte: Diaconie: Actie Vakantie Tas 
2de collecte: Missionair Werk 
 'Oog voor kinderen in pioniersplekken' 
Kindernevendienst: Jeroen van Smeden 
Kinderoppas: Irene de Geus 
Beamer: Jan de Jonge 
Live Stream: Deborah de Korte 

 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 
Aanvangslied: 'Dit is een morgen als ooit de eerste' 
 Lied 216 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 

 
Stilte  
 
Bemoediging en groet 
 

(v.) Onze hulp is in de naam van de Heer 
(a.) die hemel en aarde gemaakt heeft 
(v.) die trouw blijft tot in eeuwigheid 
(a.) en nooit loslaat wat zijn hand begon. 
(v.) Genade en vrede zij u 
 van God de Vader 
 en van Jezus Christus, onze Heer, 
 door de Heilige Geest. 
(a.) Amen  
 
U mag gaan zitten 
 
Zingen als kyriëgebed: 'Jezus U bent het licht' 
 Lied 60 (Taizé) 

 
Glorialied: 'Alles wat adem heeft love de Here' 
 Lied 146c couplet 1 (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: Psalm 1 (NBV21) 
 
 
 
 
 
 

Solozang: Gefeliciteerd: Psalm 1 
 
 Gefeliciteerd, jij die niet meeloopt op de weg 
 van slechte mensen. 
 … 
 Want zo ben je als een boom geplant aan een rivier  
 die zijn vrucht geeft op zijn tijd,  
 zijn blad blijft altijd groen … 
 Maar de Heer kent de weg van wie eerlijk leven wil  
 en een weg zonder wet die loopt dood. 
 
2de Schriftlezing: Johannes 15 vers 1 t/m 8 (NBV21) 
 
Zingen: 'U kennen, uit en tot U leven' 
 Lied 653 couplet 1 en 5 (NLB) 

 
Verkondiging 
 
Muziek: 'Let it grow' 
 Eric Clapton 

 
 Plant je liefde en laat het groeien  
 Laat het groeien, laat het bloeien, 
 laat het stromen In de zon, de regen, de sneeuw 
 
Zingen: 'Vlammen zijn er vele' 
 Lied 970 couplet 1, 2, 3, 4 en 5 (NLB) 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
De kinderen komen terug 
 
Lied met de kinderen: 
 
 'Ik moet weggaan' 
 Lied 231 couplet 1 (Hemelhoog)  

 
Toelichting op de collecte 
 
Inzameling van de gaven  
 
Gebeden 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed 
afgesloten met het bidden van het Onze Vader 
 
U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 
Slotlied: 'Aan U behoort, o Heer der heren' 
 Lied 978 couplet 1, 2, 3 en 4 (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 29 mei 2022 kopij 
uiterlijk woensdag 25 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 donderdag 26 mei 2022 
 
- Hemelvaartsdag - 
 
Liturgische kleur: Wit  
Voorganger: Ds. Els van der Wolf-Kox 
Ouderling: Marianne Brouwers 
Diaken: Hilde Maassen 
Organist: Gerard Baak 
Koster: Jaap Bos 
1ste collecte: Diaconie 
2de collecte: Kerk 
Beamer: Willem van Lonkhuyzen 
Live Stream: Jan de Geus 

 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 
Aanvangslied: 
 

 'De dag gaat open voor het woord des Heren' 
 Lied 217 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 

 
Stilte  
 
Bemoediging en groet 
 

(v.) Onze hulp is in de naam van de Heer 
(a.) die hemel en aarde gemaakt heeft 
(v.) die trouw blijft tot in eeuwigheid 
(a.) en nooit loslaat wat zijn hand begon. 
(v.) Genade en vrede zij u 
 van God de Vader 
 en van Jezus Christus, onze Heer, 
 door de Heilige Geest. 
(a.) Amen  
 
Vervolg aanvangslied:  
 

 'Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen' 
 Lied 217 couplet 4 en 5 (NLB) 

 
U mag gaan zitten 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om Gods aanwezigheid  
 
Moment voor de kinderen 
 
De kaars voor de kinderen wordt aangestoken 
 
Schriftlezing: Lucas 24 vers 44 t/m 53 (NBV21) 
 
Zingen: 'Ten hemel opgevaren is' 
 Lied 661 couplet 1 t/m 6 (NLB) 

 
Preek 
 
Kort meditatief orgelspel 
 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Inzameling van de gaven  
 
Gebeden 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed 
afgesloten met het bidden van het Onze Vader 
 

U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 
Slotlied: 'Al heeft Hij ons verlaten' 
 Lied 663 couplet 1 en 2 (NLB) 

 
Zegen afgesloten met het gezongen 'Amen' 
 
 


