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Bij de dienst 
Thema van de dienst is Jezus volgen?!  
Vandaag lezen wij uit het evangelie van Lucas een 
verhaal dat gaat over het volgen van Jezus. Een verhaal 
wat bij mensen soms heftige emoties oproept. Dat komt 
vooral door wat Jezus zegt tegen zijn eventuele volgers.  
Het is op het eerste gezicht een zeer ontmoedigend 
verhaal. Ik wil mijn licht laten schijnen over dit lastige 
stukje evangelie en hoop dat jullie mij in deze kunnen 
volgen en dat jullie Jezus blijven volgen … 
 

Petra Vossegat-de Bruin 
 
Toelichting op de collecten 
1ste  collecte: Onderwijs aan Dalit-kinderen in India 
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen 
achtergesteld en buitengesloten. De schooluitval is hier-
door hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie 
wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende 
kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt 
kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, 
muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfver-
trouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De 
organisatie besteedt ook veel aandacht aan het ver-
beteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen om 
zo samen met kinderen en ouders de armoede te 
doorbreken.  

2de collecte: Kerk 
 
Bericht van overlijden 
Ons bereikte het droeve bericht dat Jan Koole 
onverwachts is overleden op 81-jarige leeftijd.  
Jan Koole was predikant van de Pelgrimskerk vanaf zijn 
intrede op 2 september 1990 tot zijn afscheid op 8 
januari 2006. Daarvoor was hij in de jaren '80 predikant 
in het Westland, in Monster. In de jaren '70 werkte en 
woonde hij met zijn vrouw Marijke en hun 3 zonen in het 
buitenland. Eerst was hij als predikant verbonden aan 
de Protestantse Kerk van Gent en daarna aan de 
Protestantse Waldenzenkerk in Italië in Ispra Varese. 
Na zijn emeritaat in 2006 keerde hij naar Italië terug als 
gastpredikant van de Protestantse Waldenzenkerk 
daar. Ook toen hij in 2013 terugkeerde naar Nederland  
en in de wijk Rokkeveen ging wonen bleef hij betrokken 
bij het werk van de Protestantse christenen in Italië. 
Zie bijv. ook een artikel van zijn hand in een nummer 
van Kerk in Zoetermeer in 2019 over de opvang in Italië 
van vluchtelingen. Vluchtelingen gingen hem aan het 
hart. Het uitbreken van de oorlog in Oekraine raakte 
hem diep. 

 
Toen de eerste Oekraiense vluchtelingen in Zoetermeer 
arriveerden, bood hij onmiddelijk pastorale onder-
steuning en zorg aan en was hij tot vorige week nog 
regelmatig in de Pelgrimskerk aanwezig voor wie daar 
behoefte aan had.  
Jan was ook een trouw lid van de Cantorij. Het 
samengaan van de cantorijen van de Oase en Regen-
boog, uitgebreid met zangers vanuit de Pelgrimskerk, 
juichte hij van harte toe. Om hem te gedenken heeft de 
Cantorij afgelopen dinsdag Psalm 46 gezongen, de 
psalm die hij aanvroeg na het uitbreken van de oorlog in 
Oekraine.  
De crematie is zaterdag 2 juli om 13.00 uur in het 
crematorium Iepenhof, Hoflaan 18 te Delft.  
De plechtigheid is ook te volgen via de link:  
https://youtube.be/DlarmnZGdiQ 
Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en andere 
nabestaanden God's onmisbare kracht toe om dit grote 
verlies te verwerken. 
 

Beppie van der Plas voorzitter  
 
Psalm 46  
 
- God is een toevlucht te allen tijde, 
 die ons uit nacht en dood bevrijdde. 
 Al zou de aarde ondergaan, 
 wij zien het zonder vrezen aan. 
 Al staat geen berg meer vast, al dreigen 
 de zeeën overhand te krijgen, 
 laat schuimend al hun golven slaan, 
 wij zien het zonder vrezen aan. 
 
- De Godsstad ligt aan blanke stromen. 
 God staat haar bij, de dag zal komen. 
 Hij woont in haar, zij wankelt niet, 
 zij kroont zijn heilig rijksgebied. 
 Al hebben volken zich verheven, 
 Hij roept en doet de aarde beven. 
 Hij is met ons, Hij wendt ons lot. 
 Een vaste burcht is onze God. 
 
- Komt en aanschouwt des Heren daden, 
 aanbidt zijn toorn en zijn genade: 
 zijn toorn die 't oorlogstuig verslindt, 
 zijn gunst waarin gij vrede vindt. 
 Hij spreekt: 'Laat af, Ik ben de Here, 
 de Heilige die elk moet eren.' 
 Hij is met ons, Hij wendt ons lot. 
 Een vaste burcht is onze God. 
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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. 
 
Creagroep Violet in de zomer 
In de zomermaanden gaan de gezellige creatieve 
ochtenden gewoon door in De Regenboog. Op 
maandag 11 en 25 juli en 8 en 22 augustus van 9.30 -
11.30 uur ben je van harte welkom, ook om even om 
een hoekje te komen kijken. We hebben weer genoeg 
geld gespaard met de verkoop van onze producten en 
daardoor € 250,00 over kunnen maken naar Stichting 
Oosterfaantje, de voedselgroep in Zoetermeer.  
Ons plan is om op 19 augustus, de laatste vrijdag van 
de schoolvakantie, een ZOMERMARKT te organiseren. 
De opbrengst is voor Stichting Leergeld. Let op de 
berichten in de volgende nieuwsbrieven. 
 

Info: Irene de Geus, M 06 30 48 55 82 
 
Koffiemiddag 
Zolang het nog kan en mag willen wij op woensdag-
middag 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. U kunt worden 
opgehaald, neem daarvoor contact op met 
Janny de Zeeuw, M 06 51 41 45 69 of met 
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. 
 
 
Wij van Zuid:  

 
Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mw. 
Ria Lindhout 
We bidden haar sterkte toe nu zij zonder haar man haar 
leven weer vorm moet geven.  
Het  tweede  boeket  gaat  naar  de familie van der Gaag 
                                               We wensen hen van harte 
beterschap. 
  
Inloophuis  
U bent vrijdag van harte welkom vanaf 10.00 uur in het 
Inloophuis. Om half twaalf is er een korte viering. De 
voorganger is Matthé Vermeulen en de muziek wordt 
verzorgd door Aad Baak. Daarna bent u welkom voor de 
enige, echte inloophuis pannenkoeken.  
 
Meeleven 
We horen om ons heen dat Corona weer rondwaart. Dat 
hebben  ook  Dick  en  Corrie  van  der  Gaag  gemerkt, 
  
Corrie is gelukkig weer opgeknapt en kan de deur weer 
uit. Dick verblijft op het moment van het maken van dit 
bericht  nog in het Zorghotel, Brechtzijde 20. Omdat op 
dat moment nog niet duidelijk was wanneer Dick weer 
naar huis zou mogen, is met Corrie afgesproken dat de 
bloemengroet naar het huisadres gebracht kan worden. 
Kaartjes als blijk van medeleven worden graag ontvan-
gen op het huisadres.   

Mevr. S.S. Nomes-Brune, 
               is na een val in het LangeLand Ziekenhuis 
opgenomen geweest. Zij verblijft vanaf 30 juni in het 
Buurtzorgpension, Verdieping 1, Schoolstraat 1, 2712 
VC Zoetermeer. We hopen natuurlijk, dat ze spoedig 
weer naar huis kan. 
 
Andre Maas,                                                 is opge-
nomen geweest in het LUMC, maar gelukkig weer thuis 
om op krachten te komen. 
 
Janny Rook is opgenomen geweest in het ziekenhuis. 
Gelukkig gaat het nu wat beter. Op dit moment is zij 
opgenomen in het revalidatiecentrum, waar zij tot en 
met vrijdag nog in quarantaine moet blijven. Een kaartje 
is meer dan welkom. Janny verblijft in Vivaldi, Afdeling 
Primulahof, Brechtzijde 45, 2725 NR Zoetermeer. 
 
Verjaardagen 
Mevr. J.A. Petersen-Krijgsman wordt op 3 juli 81 jaar. 
 
Dhr. P.J. Lemmers wordt op 4 juli 84 jaar. 
 
Mevr. A. van den Berg-Helderman wordt op 8 juli 93 
jaar. (Morgenster, Nassaulaan 11, k.107, 2712 AT) 
Dhr. L.C.A. Hoogduin wordt op 8 juli 92 jaar. 
 
 
Allen van harte gefeliciteerd!!! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 10 juli 2022 kopij 
uiterlijk woensdag 6 juli voor 18.00 uur insturen. 
 

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

tel:9.30-11.30
tel:9.30-11.30
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 3 juli 2022 
 

Liturgische kleur: groen 
Voorganger:  Mw. P. Vossegat-de Bruin 
Ouderling:  Sophie van der Linden 
Diaken:  Saskia Koerselman 
Organist:  Gerard Baak 
Lector:  Marion Veenis 
Kindernevendienst: Jeroen van Smeden 
Kinderoppas:  Irene de Geus 
Koster:  Maarten van Elzelingen 
1ste Collecte:  Werelddiaconaat India 
  (Onderwijs geeft kansarme kinderen 
  een toekomst) ZWO 
2de Collecte:  Kerk 
Beamer:  Benjamin van der Wiel 
Live Stream:  Kees van de Graaf 
 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 
Aanvangslied: 'Ontwaak, o mens, de dag breekt aan' 
 Lied 215 couplet 1, 3 en 4 (NLB) 
 
Stilte  
 
Bemoediging en groet in beurtspraak: 
 

(v.) Onze hulp is in de naam van de Heer, 
(a.) die het begin en het einde van ons leven is. 
(v.) Heer, wij zoeken vanmorgen niet onszelf, maar U. 
(a.) Vind ons terug en omring ons met uw liefde. 
(v.) U ziet ons aan, zoals we zijn.  
(a.) Help ons in ieder mens een kind van U te zien. 
(v.) Zegen ons met liefde  
 en doe uw aanwezigheid over ons opgaan.  
(a.) Amen. 
 
Vervolg aanvangslied: 'Houd dan de hemel in het oog' 
 Lied 215 couplet 5 en 7 (NLB) 
 
U mag gaan zitten 
 
Inleiding op de dienst  
 
Gebed: 'Kracht in genade' 
 ds. Joachim Stegink  
 
Glorialied: 'Wij moeten Gode zingen' 
 Lied 713 couplet 1, 2 en 5 (NLB) 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Wij ontsteken 2 lichten 
in verbondenheid met de kinderen en de tieners  
 
 

1ste Schriftlezing: Psalm 16  
 
Zingen: 'Groot is uw trouw, o Heer' 
 Lied 885 couplet 1 en 2 (NLB) 
 
2de Schriftlezing:  Lucas 9 vers 51 - 62  
 
Acclamatie: 'U komt de lof toe, U het gezang' 
 Lied 339a (NLB) 
 
Overdenking: Jezus volgen?! 
 
Meditatief moment 
 
Zingen: 'O Christus, woord der eeuwigheid' 
 Lied 826 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Lied met de kinderen:  
 

 'Waar zal de stad van de vrede zijn?' 
 Lied 30 couplet 1 en 2 (AWN 3) 
 
Inzameling van de gaven 
 
Gebeden 
Dankgebed  
voorbeden afgesloten met: 'Neem mij aan zoals ik ben' 
 Lied 833 (NLB) 3x  
stil gebed  
Onze Vader (NBG 2021)  
 
U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 
Slotlied: 'Jezus, ga ons voor' 
 Lied 835 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 
 
Zegenbede 
afgesloten met: 'In de woestenij' 
 Lied 835 couplet 4 (NLB) 
 


