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Nieuwsbrief  
   

Zondag 5 juni 2022 WWW.PWZZ.NL 

Pastores: 
Ds. Jan van der Wolf 
T: (079) 889 74 32 
M: 06 3863 6293 
E: jtvanderwolf@gmail.com 
Beschikbaar: ma t/m vr. 

 Ds. Els van der Wolf-Kox 
T: (079) 889 74 32 
M: 06 3863 6292 
E: evanderwolfkox@gmail.com 
Beschikbaar: ma t/m vr. 

 

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 
Pinksteren: ontzettend! 
De komst van de Heilige Geest in de wereld is indruk-
wekkend én ontregelend. In Handelingen 2 lezen we dat 
de mensen verbijsterd zijn en van hun stuk raken als de 
Heilige Geest over hen komt in wind en vuur en ze 
zomaar in hun eigen taal horen over Gods grote daden. 
De Geest is de Trooster, maar ook degene die grenzen 
doorbreekt, en je buiten de lijntjes laat kleuren. Daar 
zitten we toch niet op te wachten? Of hebben we dat 
juist nodig?  
Ds. Jan en Els van der Wolf-Kox leiden de dienst. 
Question Mark zorgt samen met Marije Verheijke voor 
de muziek. 
 
Toelichting op de collecten 
1e collecte: Zuid-Afrika: Bijbel brengt arme boeren in 
actie. Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie 
KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze 
geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een 
christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze 
mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. 
De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert 
hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedsel-
opbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong 
geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook 
in kinderen zodat er een structurele verbetering van de 
leefomstandigheden optreedt.  

2e collecte: Kerk 

 

Doet u mee met de Vakantietas? 
U kunt nog twee weken cadeautjes inleveren voor de 
Vakantietas, zoals knutselspullen, buitenspeelgoed, 
kleurboek, kleurpotloden, viltstiften, vakantie doe-boek. 
Zie ook de nieuwsbrief van 29 mei voor meer ideeën. 
Maakt u liever geld over? Dat kan naar NL66 RABO 
0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ-Zuid o.v.v. Vakantie-
tas.   Info: Tineke Blankespoor, 06-38293267  

of mcblankespoor@casema.nl 

Creagroep Violet 
In deze maand zijn we voor gezellige creatieve ochten-
den bij elkaar op maandag 13 en 27 juni van 9.30-11.30 
uur in De Regenboog. Kom gerust eens kijken. Er zijn 
genoeg materialen voor kaarten en handwerken. Ieder 
kan ook zelf een werkje meenemen. We vragen een 
kleine bijdrage voor de koffie en thee. Hartelijk welkom!   

Info: Irene de Geus 06-30485582 

Werkverdeling en bereikbaarheid predikanten  
In deze weken ontmoeten we heel wat mensen, vaak in 
groepen tegelijk: de kerkenraad, de werkgroepen, groe-
pen andere vrijwilligers, bezoekers van soosmiddagen 
en inloopochtenden, enzovoorts. Deze week nemen we 
ook in goed overleg het ‘pastorale stokje’ over van ds. 
Marjan Zebregs, ds. Peter Wattèl en pastor Wil Betten-
hausen.  
We hebben voor het pastorale bezoekwerk onderling 
een werkverdeling gemaakt. De plek waar u woont, be-
paalt wie van ons beiden uw wijkpredikant is. We heb-
ben er bewust voor gekozen om de verdeling dwars 
door de ‘oude wijkgemeentes’ te laten lopen, zodat we 
beiden het geheel van de gemeente leren kennen. De 
laatste twee cijfers van uw postcode bepalen wie van 
ons beiden uw pastor is.  

Ds. Jan van der Wolf  Ds. Els van der Wolf-Kox  
postcode eindigt op postcode eindigt op  
-11 (Stadscentrum)  -12 (Dorp)  
-22 (Palenstein)  -13 (Driemanspolder)  
-16 (Meerzicht)  -15 (Meerzicht)  
behalve Albrandswaard plus Albrandswaard  
-19 (Rokkeveen)  -18 (Rokkeveen)  

plus de leden van PWZZ uit 
andere wijken van Zoeter-
meer of van buiten Zoeter-
meer  

Als u - om wat voor reden ook – ons wilt spreken, 
schroom niet en neem contact met ons op. U kunt ons 
thuis op de vaste lijn bellen of ieder op ons eigen 
mobiele nummer. We hopen dat we er voor u kunnen 
zijn als het nodig is. Gelukkig zijn wij niet de enigen in 
onze kerk met een luisterend oor. Contactpersonen en 
ouderlingen blijven gewoon de mensen bezoeken die ze 
gewend zijn. Op dit punt verandert er niets.  
NB Zaterdag is onze vaste vrije dag. Wilt u voor dingen 
die even kunnen wachten niet bellen op zaterdag en 
zondag?  
Graag tot ziens,  ds. Jan en Els van der Wolf  

Tel: 079 8897432  
mobiel Jan: 06 3863 6293  
mobiel Els:  06 3863 6292 

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: 06-1773 4653 of met Peter van den Broek, 
T: 321 43 91, en het wordt geregeld. 
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Boekentafel op 12 juni 
Wij organiseren op 12 juni de laatste boekentafel van dit 
seizoen. We hebben de nieuwste uitgaven op theolo-
gisch gebied, geschenkboekjes, dagboeken, kinder-
boeken, een mooie roman voor de vakantie en natuurlijk 
de nieuwe bijbelvertaling van 2021 (kleine letter € 38,-, 
grote letter € 48,-. Met apocrieve boeken € 1,50 extra). 
De bijbel graag van tevoren bestellen. Heeft u zelf een 
boek dat u wilt bestellen dan verzorgen wij dat. Graag 
contant betalen bij een aankoop. Kom even kijken. 

          Trudy Kamminga, tel 3214076  
          email tga.kamminga@gmail.com 
          Elsbeth van Beem 

OPROEP:   Vrijwilligers kerkvieringen in 
Verpleeghuis Vivaldi  

Iedere derde zondagochtend van de maand wordt er in 
Verpleeghuis Vivaldi een kerkviering gehouden. De 
fysioruimte moet daarvoor altijd eerst in orde worden 
gemaakt: stoelen klaarzetten, de piano en versterker. 
Omdat dit best veel werk is, zoeken wij mensen die ons 
hierbij kunnen helpen. Iets voor u en iets voor jou? Kom 
eens kijken. De eerstvolgende viering op zondag 19 juni,  
welkom!  
Meer informatie: Jan Ruijg, email: j.i.ruijg@planet.nl,  
tel. (079) 361 76 48 of  
Nanda van den Berg, email:  nanda.berg49@gmail.com 
tel. (079) 341 41 35  
We horen graag een reactie, we kunnen echt veel hulp 
gebruiken.     Team Kerkvieringen in Vivaldi 

Koffiemiddag  
Komende woensdag 8 juni is onze koffiemiddag voor 
één keer in de Regenboog. We maken dan kennis met 
onze predikanten echtpaar v.d. Wolf-Kox. De aanvang 
is 14.30 uur. Wilt u worden opgehaald laat het ons dan 
weten. De volgende koffiemiddag zal dan weer in  
’t Centrum zijn en wel op woensdag 22 juni aanvang 
14.30 uur. Natuurlijk kan u ook voor die middag worden 
opgehaald, neem daarvoor contact op met  

Marga Schipper, tel. 06 475 942 69  
Janny de Zeeuw tel. 06 514 145 69 of 
Marijke Vis tel 06 22 48 74 66 of 079 361 54 64.  

Wij verheugen ons erop u weer te zien en te spreken. 

Soos 60+  
De komende bijeenkomst van de soos 60+ in ‘De 
Regenboog’ is gepland op maandag 20 juni aanstaande  
(aanvangstijd: 14.00 uur). 
Er komt een ‘politievrijwilligster’ om ons het e.e.a. te 
vertellen over ‘babbeltrucs’. Noteert u de datum al vast?       
U hoeft geen lid van de soos te zijn om een soosmiddag 
bij te wonen. De bijdrage is dan € 3,- 

        Hartelijk welkom!   
        Marianne Brouwers (tel. 079 - 8888 4 99)  

Bekijk de Pelgrimskerk in 3D 
Met plezier verwijs ik u naar onze website voor de 3D 
virtuele tour door de Pelgrimskerk. U kunt door het 
interieur van de kerk lopen en het complete interieur 
bekijken als een soort opengewerkt poppenhuis. Voor 
het maken van dit 3D-model heeft Ardito’s fotograaf Jan-
Evert Zondag het interieur van de Kerk met een speciale 
cameratechniek gratis voor ons gescand. Dit alles in het 
kader van Open Monumentendag Zoetermeer.  
Het is een mooie blijvende hommage geworden aan de 
Pelgrimskerk. 

Henry van der Wiel (vz Kerkrentmeesters PWZZ). 
  

(G)een blad voor de mond 
Op donderdag 9 juni 2022 komen we als gespreks-
groep weer bij elkaar in de Regenboog. Aanvang 20.00 
uur. (G)een blad voor de mond is een gespreks-
bijeenkomst met als uitgangspunt een of meer artikelen 
uit de krant, bij voorkeur van de voorafgaande twee 
weken. Iedere deelnemer stuurt vooraf, uiterlijk twee 
dagen voor de betreffende donderdagavond een scan 
van een of meer artikelen 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.  
Ton Verheijke (ton.verheijke@live.nl)  
Jan Blankespoor (jhblankespoor@casema.nl) 

Vrouwenviering 12 juni 
Hartelijk welkom bij de viering in Buurttuin Zoete Aarde, 
Broekwegzijde 195. Deze begint om 16.00 uur, vanaf 
15.30 uur is er thee. We staan stil bij onze wortels. Waar 
ben jij geworteld en welke wortels zijn voor jou belang-
rijk?  Na afloop is er soep. Wil je iets kleins meenemen 
om te delen bij de soep? Bij heel slecht weer vieren we 
in de Ichthuskerk. Bij twijfel: bel Jannie! 

Joke den Hertog, Jannie van Maldegem  
(0637557355), Carla Thape   

Lezersreacties ‘Duidelijke taal!’ 
Pinksteren spreekt ‘duidelijke taal’, verstaanbaar voor 
iedereen die het horen wil. De mei-junikrant van Kerk in 
Zoetermeer besteedt er aandacht aan en we zijn 
benieuwd naar jullie reacties op de lezersvraag: ‘Hoe 
bereiken we elkaar?’ Mail maximaal 50 woorden vóór 
woensdag 8 juni naar lezers@kerkinzoetermeer.nl (of 
bel de eindredacteur: 079-3 522 519).  

Redactie Kerk in Zoetermeer 

KIJK-expositie met cartoons van Theo Poot 
In de kerkzaal van De Regenboog hangen op de plaats 
van de kleurrijke regenboog-wanddoeken deze Pink-
ster-junimaand vijf themapanelen met werk van Theo 
Poot. Hij is de vaste tekenaar van onze vrijwel maande-
lijkse kerkkrant Kerk in Zoetermeer en maakt daarvoor 
steeds een actuele cartoon bij een thema dat raakt aan 
geloven, kerk en actualiteit. Kerk in Zoetermeer vierde 
het eerste lustrum met deze expositie ‘KIJK – Vijf jaar 
Kerk in Zoetermeer’ van 11 maart t/m 9 april in de Oude 
Kerk, een inlooptentoonstelling waar 250 bezoekers 
kennismaakten met de krant en het werk van Poot. 
‘KIJK’ is nu een reizende expositie geworden: vorige 
maand in de Ichthuskerk, nu bij ons in Zuid, in de zomer-
maanden in Hazerswoude-Dorp en daarna naar de 
Oosterkerk. Bij de vijf themapanelen hangt ook een 
beschrijving van illustraties en cartoons en er is de 
mogelijkheid een prent die u aanspreekt als afdruk te 
bestellen. Ook daarvoor vindt u de informatie op het 
bordje ernaast.  
Vragen? Mail naar expo@kerkinzoetermeer.nl of bel de 
redactie: (079) 3 522 519 

Beppie van der Plas, voorzitter wijkkerkenraad 

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

mailto:tga.kamminga@gmail.com
mailto:j.i.ruijg@planet.nl
mailto:nanda.berg49@gmail.com
mailto:ton.verheijke@live.nl
mailto:jhblankespoor@casema.nl
mailto:lezers@kerkinzoetermeer.nl
mailto:expo@kerkinzoetermeer.nl
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Wij van Zuid:  

 
Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mw. 
van Staalduinen. 
Een hartelijke dank voor de jaren dat zij zich heeft inge-
zet voor de “Oase”. 
Het tweede boeket gaat naar Henk Fokke nu hij afscheid 
neemt als ouderling. 
Ook hier een hartelijke dank voor alles wat hij gedaan 
heeft in het pastoraat van “Rokkeveen” en omstreken.  

Bericht van overlijden 
Wij kregen bericht dat ons gemeentelid mevr. Elisabeth 
(Bep) van Biemen is overleden op 27 mei 2022, na een 
korte periode van ernstige ziekte. Zij is 79 jaar ge-
worden. Bep woonde op de Camee. In de Nieuwsbrief 
van zondag 22 mei werd nog vermeld dat het steeds 
minder ging met de gezondheid van Bep. Zij was lid van 
de Oase gemeenschap. Daarin nam zij vele jaren deel 
aan de Vrouwengespreksgroep o.l.v. mevr. Tet 
Kraaijeveld.  
De crematie van Bep heeft in besloten kring plaats 
gevonden op woensdag 1 juni. Wij wensen haar 
dochter, zoon en kleinzoon en allen die haar zullen 
missen de troostende nabijheid van God en mensen. 
Verjaardagen 
Dhr. C. Pronk wordt op 5 juni 89 jaar 
Dhr. E. van Kamp wordt 5 juni 83 jaar 
Mevr. A.M. Kruithof-Blijleven wordt op 5 juni 83 jaar  
Dhr. J.L. Rijsdijk wordt op 7 juni 85 jaar 
Mevr. A. Siersema-Brinksma wordt op 7 juni 84 jaar  
Dhr. H. Pronk wordt op 7 juni 82 jaar 
Dhr. D.F. van der Gaag wordt op 8 juni 87 jaar  
Mevr. D. Wagenaar-Sikma wordt op 8 juni 80 jaar 
Mevr. G.H. Groen wordt 9 juni 82 jaar 
Mevr. J.M. van der Reijden-Nijland wordt op 10 juni 87 
jaar  
Allen van harte gefeliciteerd!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orde van dienst zondag 29 mei 2022 
 

Liturgische kleur: rood 
Voorganger:  Ds. Jan en  
  Els van der Wolf-Kox 
Ouderling:  Wil Bettenhaussen 
Diaken:  Saskia Koerselman 
Organist:  Jeroen van Smeden 
Lector:  Suzanne Granneman 
Muzikale medewerking Question Mark en Marije 
Kindernevendienst: Jan de Jonge 
Kinderoppas  Loes van der Sluis 
Koster:  Gerard Bettenhaussen 
1ste Collecte:  Zending Zuid Afrika (Bijbel 

brengt arme boeren in actie) 
ZWO 

2de Collecte:  Kerk 
Beamer:  Eveline van Velzen 
Live Stream:  Mirna Baak 
 
 
VOORBEREIDING  
Muziek  

Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s)  
Welkom door ouderling van dienst  
Aanvangslied:  
"Laat het huis gevuld zijn" - Opwekking 623 (staande)  

Stilte  
Bemoediging en groet  
Inleiding op thema  
Gebed  
Loflied:  
Samen in de naam van Jezus Opw 167/Hemelhoog 399  

DIENST VAN HET WOORD  
Gebed om de heilige Geest  
De kinderen gaan naar hun eigen dienst  
1e Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13  
Lied: 687: 1,2 en 3  
2e Schriftlezing: Handelingen 2: 14-21  
Lied  
"Be Thou my Vision" - M.E. Byrne/E.H. Hull  

Verkondiging  
"Talking 'bout a revolution" - Tracy Chapman  

DIENST VAN HET ANTWOORD  
Lied met de kinderen: Lied 683  
Inzameling van de gaven  
Afscheid Henk Fokke  
Gebeden  
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader  

Slotlied: Lied 289: 1 en 3  
Zegen  
afgesloten met Vrede zij U (opw 58)  
"Aint got no - I got life" - Nina Simone  
 

 

Live of later de dienst meebeleven  
 

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 12 juni 2022 kopij 
uiterlijk woensdag 8 juni voor 18.00 u. 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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