
 

1 

  

Nieuwsbrief  
   

Zondag 26 juni 2022 WWW.PWZZ.NL 

Pastores: 
Ds. Jan van der Wolf 
T (079) 889 74 32 

M 06 38636293 

E jtvanderwolf@gmail.com 
Beschikbaar: ma. t/m vr. 

Ds. Els van der Wolf-Kox 
T (079) 889 74 32 

M 06 38636292 

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 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 
 

Vandaag gaat het over geduld als (deel)vrucht van de 
Geest. ‘Lankmoedigheid’ staat er in een oudere 
vertaling. Geduld is in onze haastige tijd waarin velen 
een ‘kort lontje’ hebben schaars geworden. Hoe kunnen 
we geduld meer laten groeien in ons?  De lezingen zijn 
Exodus 34: 1-10 en Galaten 5: 22-23.  
Ds. Jan van der Wolf is de voorganger. 
 

Toelichting op de collectes 
 

Eerste collecte: Binnenlands diaconaat 
Hulp voor mensen zonder papieren. In Nederland 
verblijven enkele tienduizenden migranten zonder 
verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben 
nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke 
omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben 
geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie 
ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk 
in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis 
in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met 
informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook 
terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met 
ingewikkelde post en als er een medisch probleem is.  
Tweede collecte: 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. 
 

Seniorensoos ‘De Oase’ 
We sluiten het seizoen 2021-2022 af met een 
pannenkoekenmaaltijd op maandag 27 juni. Aanvang: 
13.00 uur. Deur open 12.30 uur. Mary Lemmers, T (079) 
351 47 19; Thea Heemskerk, T (079) 351 25 27.  
 

Klaver-4-maaltijd in Oase 

Op dinsdag 28 juni is er weer een Klaver-4-maaltijd in 
de Oase, begintijd 17.30 uur. Richtbedrag 5 euro. Leuk 
om weer gezamenlijk met elkaar te eten. De netto 
opbrengsten 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 
E mtderuiter48@gmail.com 
Opgave uiterlijk op maandag 27 juni voor 20.00 uur. 
 

Regenboogmuziek  

Zomerconcert woensdag 29 juni 20.15 uur met het 
Hermitage Kwartet en altvioliste Anuschka Pedano. Het 
slotconcert van dit seizoen wordt verzorgd door het 
Hermitagekwartet, dat in juni 2018 een zeer druk 
bezocht en succesvol optreden gaf in De Regenboog. 
Vanavond treden zij op met de jonge talentvolle 
Zoetermeerse altivioliste Anuschka Pedano. Zij brengen 
een gevarieerd programma met werken van Purcell, 
Dowland, Britten en Brahms.  
Reserveren t/m maandag 27 juni, 
via de website www.regenboogmuziek.nl 

 

(G)een blad voor de mond 
De laatste bijeenkomst van de in samenstelling 
wisselende gespreksgroep '(G)een blad voor de mond' 
van dit seizoen is op donderdagavond 30 juni, 20.00 
uur in De Regenboog. Iedere deelnemer stuurt vooraf, 
uiterlijk twee dagen voor de betreffende 
donderdagavond een scan van een of meer artikelen uit 
de krant (het maakt niet uit welke!), bij voorkeur van de 
voorafgaande twee weken 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. Van harte 
welkom! Bij meer dan 10 aanmeldingen splitsen we de 
groep. Ton Verheijke (E ton.verheijke@live.nl),          
Jan Blankespoor (E jhblankespoor@casema.nl) 

 

Inloophuis 
U bent vrijdag 30 juni van harte welkom vanaf 10.00 
uur  in het Inloophuis.  
Om half twaalf is er een korte viering. De voorganger is 
Petra Vossegat en de muziek wordt verzorgd door Frank 
van de Beld.  Daarna bent u welkom voor soep en een 
broodje. 
 

Koffiemiddag 
Zolang het nog kan en mag willen wij op 
woensdagmiddag om de week een koffie/thee middag 
organiseren in  ‘t Centrum. De eerste  bijeenkomst is op 
6 juli en de daarop volgende 20 juli. Iedereen van harte 
welkom,   aanvang  14.30 uur,   einde   rond   16.00   uur. 

https://www.pwzz.nl/
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:evanderwolfkox@gmail.com
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
mailto:mtderuiter48@gmail.com
http://www.regenboogmuziek.nl/
mailto:ton.verheijke@live.nl
mailto:jhblankespoor@casema.nl
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U kunt worden opgehaald, neem daarvoor contact op 
met 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. 
 

Boekentafel 
In het seizoen  2021 - 2022 hebben we enkele malen 
een boekentafel in de  Regenboog georganiseerd. De 
korting die wij als wederverkoper van de Ichtus 
boekhandel krijgen is bestemd voor de wijkkas en voor 
vormingsactiviteiten. In het najaar hebben wij een mooie 
bijdrage kunnen leveren aan de kanselbijbel. De 
opbrengst in het voorjaar is € 74,40. Ook in het nieuwe 
seizoen worden er weer boekentafels gehouden.  Na 
vele jaren stop ik ermee, maar er is een nieuw team 
gevormd, die de taak zal overnemen: Elsbeth van 
Beem, Hennie van de Graaf en Anja en Sandra 
Hermanus-Schröder. Ook belangstelling? Meldt u aan. 
Tijdens de vakantie kunnen er boeken per mail besteld 
worden. 
Trudy Kamminga, E tga.kamminga@gmail.com 
 

Met vriendelijke groet, 
Trudy Kamminga, T (079) 321 40 76 

 

Afscheid waarnemende predikanten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondagochtend 19 juni namen we afscheid van Peter 
Wattèl, Marjan Zebregs en Wil Bettenhaussen als 
interim predikanten. Wil blijft natuurlijk als gemeentelid 
en regelmatig voorganger bij Zuid.   
Beppie van der Plas (voorzitter)  bedankte Marjan met 
de typering: “Opvallend hoe je rustig je gang ging en 
gewoon deed wat gedaan moest worden. Je hebt je 
steentje bijgedragen aan de werkgroep Pastoraat met 
behoud van ieders kwaliteit.  Peter was vorig jaar Pasen 
meteen bereid om alle diensten op zich te nemen. 
Vervolgens in toch wel korte tijd heb je met veel mensen 
contact gehad in de drie hoeken van onze wijk. Wil was 
al actief ten tijde dat Sjon Donkers ziek was. Je hielp ons 
om de menselijke maat voor ogen te blijven houden.  
Want daar gaat het om wat jou betreft: de zorg voor de 
ander,” aldus Beppie. 
“Alle drie hartelijk dank!” Na de dienst heeft het 
moderamen met de predikanten en hun partners samen 
geluncht, waar een cadeau is aangeboden.  
Dat was een glazen schaal met rode tulpen, getiteld ‘een 
nieuw begin’. Dat  perspectief wensen we ze alle drie 
toe. 
 

Hartelijke groet uit de kerkenraad Wij van Zuid,  
Sofie van der Linden (ouderling communicatie) 

 
 

Een kleine zes weken onderweg... 
We zijn inmiddels bijna zes weken aan het werk als 
predikanten van ‘Wij van Zuid’. We voelen ons al aardig 
thuis in Zoetermeer en in de kerk. Mensen zijn hartelijk 
en begrijpen dat we nog aan het inwerken zijn. De 
zondagse kerkdiensten worden intens beleefd. Ook 
door de week horen we er geregeld iets van terug en dat 
is mooi! Geloven gaat over je hele leven en niet alleen 
dat uurtje op zondagmorgen. Iedere zondag zijn er 
kerkgangers die zeggen ‘Ik ben hier vandaag voor het 
eerst. Ik heb het wel online gevolgd maar vandaag dacht 
ik toch... nu ga ik!’ Daar wordt iedereen blij van! We 
hebben al heel wat mensen ontmoet. Ook door de week. 
Op een koffie-middag, soos of inloophuis, vergadering. 
Of bij één van de kennismakingsavonden, met o.a. 45-
minners en groepen vrijwilligers. De sfeer is goed. Het 
valt ons op dat veel mensen echt iets willen: een goed 
gesprek, elkaar ontmoeten, geloof samen beleven. We 
komen ook pijn tegen. Als je niet meer dichtbij huis naar 
de kerk kunt gaan, of moeite hebt met de gang van 
zaken. En sommige dingen zijn onwennig. We zijn nog 
aan het ontdekken met elkaar hoe we de dingen gaan 
doen als ‘Wij van Zuid.’ En daar gaan we de komende 
tijd mee door, maar wij gaan er eerst een paar weken 
tussenuit, met vakantie. 
  

Ds. Jan en Els van der Wolf 
 

Predikanten met vakantie 
Van 27 juni t/m 17 juli hebben ds. Jan en Els van der 
Wolf vakantie. Hun huis zal in deze tijd wel bewoond 
zijn. Heeft u dringend een predikant nodig heeft, neem 
dan contact op met de voorzitter van de wijkkerkenraad 
Beppie van der Plas, M 06 22 19 83 34). Zij weet welke 
pastores beschikbaar zijn als vervanger. 
 

Wij van Zuid 

 
Bloemengroet 
De bloemen gaan als  groet en bemoediging naar Coby  
Velzen 
Het tweede boeket gaat naar Marga Verbrugge   
We wensen haar van harte beterschap. 
 

Meeleven 
Mw. Riet den Dulk, 
zou eigenlijk deze week weer naar huis komen. Ze heeft 
echter nog teveel zorg en blijft nog even in verpleeghuis 
Vivaldi. Primulahof kamer 4, Brechtzijde 45, 2725 NR.  
We wensen haar geduld en bidden om Gods kracht in 
haar om het leven te aanvaarden zoals het nu is.  
Mw. Fenna de Bruin- van Ieperen, 
is weer thuisgekomen uit het verzorgingshuis. We 
hopen dat zij met goede  zorg weer in haar eigen huis 
kan blijven. 
We horen om ons heen dat Corona weer rondwaart. Dat 
merken ook Dick en Corrie van der Gaag 
Dick is opgenomen geweest in het ziekenhuis en verblijft 
nu in het Zorghotel, Brechtzijde 20. Corrie heeft ook 
Corona en is ziek thuis. Als u een kaartje wilt sturen, ook 
voor Dick, doe dat dan naar het huisadres. We weten nu 
niet hoelang Dick in het Zorghotel gaat verblijven. We 
wensen hen beide van harte beterschap toe.  
 
 
 

mailto:tga.kamminga@gmail.com
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Berichten van overlijden 
Op 20 juni is overleden, op de leeftijd van 90 jaar, ons 
gemeentelid Jacobus Johannes Buis 
Jaap was ernstig ziek en hij is in vertrouwen op de Heer 
in alle rust heengegaan.  
We bidden om troost voor zijn zus Tineke en alle 
mensen waar Jaap contact mee had.  
De uitvaartdienst vindt plaats op maandag 27 juni in de 
Pelgrimskerk ‘s morgens om 10.00 uur. 
 
Via de kerkelijke administratie vernamen wij nog twee 
berichten van overlijden.  
Op 31 mei is overleden dhr. Berend Luitjes op de leeftijd 
van 87 jaar. 
Wij bidden zijn vrouw en gezin Gods Geestkracht toe.  
Op 1 juni is overleden Mw. Maartje Rodenburg op de 
leeftijd van 79 jaar. 
Wij bidden de families Gods Geestkracht toe. 

 
Verjaardagen 
Mw. A. van den Boomen-Roest wordt op 27 juni 84 jaar. 

 
Mw. E.J. van Mil-Polman wordt op 29 juni 81 jaar. 

 
Mw. H.M. Haije-Oosterdijk 29 juni 80 jaar. 

 
Mw. M. van Heiningen wordt op 30 juni 83 jaar. 

 
Mw. E. van der Does wordt 30 juni 82 jaar. 

 
 
Allen van harte gefeliciteerd!!! 
 
 
 

 

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 3 juli 2022 kopij 
uiterlijk woensdag 29 juni 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 zondag 26 juni 2022 
 

Thema: Geduld als (deel)vrucht van de Geest  
 

Liturgische kleur: Groen  
Voorganger: Ds. Jan van der Wolf 
Ouderling: Beppie van der Plas 
Diaken: Wout van Goeverden 
Organist: Gerard Baak 
Lector: Yvette Maas 
Koster: Flip Verbrugge 
Kindernevendienst: Trudy Sneller 
Kinderoppas: Irene de Geus 
Beamer: Henry van der Wiel 
Live Stream: Willem van Lonkhuyzen 
1ste collecte: Binnenlands diaconaat  
2de collecte: Kerk  

 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 

Welkom door ouderling van dienst 
 

U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 

Aanvangslied: 'Mijn God mijn Herder, zorgt voor mij' 
 Lied 23c couplet 1 t/m 5 (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: 'Schuldig staan wij voor U, Heer' 
 Lied 859 couplet 1 en 3 (NLB) 
 

Verlossend woord 
 

Zingen: 'Onze ontrouw hebt Gij ver' 
 Lied 859 couplet 4 (NLB) 
 

Levensregel 
 

Zingen: 'Gezonden door de Heer' 
 Lied 48 (Iona); Lied 674 (Hemelhoog) 
 

- Gezonden door de Heer: mijn handen zijn bereid  
 om hier op deze plaats te bouwen aan zijn rijk.  
 Gezonden door de Heer: mijn handen zijn bereid  
 om hier op deze plaats te bouwen aan zijn rijk. 
 

- Want niet door eng’lenkracht komt uit dit aardse dal  
 een nieuwe wereld voort waar vrede heersen zal.  
 Op mij rust nu de taak om in gehoorzaamheid  
 uw wil te doen, o Heer, tot alles is bevrijd. 
 
 

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: Exodus 34 vers 1 - 10 
 
Zingen: 'Gij volken loof uw God en Heer' 
 Lied 117a couplet 1 en 2 (NLB) 

 
2de Schriftlezing: Galaten 5 vers 22 en 23 
 
Verkondiging 
 
Kort meditatief orgelspel 
 
Zingen: 'Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven' 
 Lied 906 couplet 6 en 8 (NLB) 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
De kinderen komen terug 
 
Lied met de kinderen:  'Ik wens je' 
  Lied 114 (Hemelhoog) 

 
- Ik wens je liefde, blijdschap, vrede 
 En een heleboel geduld. 
 Goedheid ... Trouw en tederheid 
 Dat jij jezelf beheersen zult 
 Dat is de kracht van de Heilige Geest 
 Die ons zelf het leven geeft 
 Kracht van de Heilige Geest 
 Die ons zelf het leven geeft 
 
Inzameling van de gaven  
 
Wij gedenken: Joop Bosker 
  
Gebeden 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed 
afgesloten met het bidden van het Onze Vader 
 
U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 
Slotlied: 'Loof de koning, heel mijn wezen' 
 Lied 103c couplet 1, 2, 3 en 5 (NLB)  

 
Zegen 
afgesloten met het gezongen 'Amen' 
(ordinarium PWZZ) 


