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Nieuwsbrief  
   

Zondag 10 juli 2022 WWW.PWZZ.NL 

Pastores: 
Ds. Jan van der Wolf 
T (079) 889 74 32 
M 06 38 63 62 93 
E jtvanderwolf@gmail.com 
Beschikbaar: ma. t/m vr. 

 Ds. Els van der Wolf-Kox 
T (079) 889 74 32 
M 06 38 63 62 92 
E evanderwolfkox@gmail.com 
Beschikbaar: ma., di., do. en 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 lezen we uit Deuteronomium het gebod om 
God lief te hebben met heel ons hart, met heel onze 
ziel en met al onze kracht. Uit het evangelie naar 
Lucas lezen we over je naaste liefhebben.  
Samen is dat het dubbele liefdesgebod, waarbij ook 
het jezelf liefhebben hoort. Dat is het zorgen voor 
jezelf, omdat je het waard bent en omdat je anders niet 
voor anderen kan zorgen.  
Met wie kunnen we ons zelf identificeren in wat Jezus 
ons vertelt volgens Lucas? 
Is dat de barmhartige Samaritaan, die vaak de 
naamgever is van dit Bijbeldeel? Of het verhaal van de 
wetgeleerde, de priester, de hulppriester, de voor dood 
achtergelaten man of misschien wel de rover? Hoe 
vertalen we dit naar de actualiteit met de reacties van 
boeren op het stikstofbeleid van de regering?  
Enkele weken na mijn warme afscheid als tijdelijk 
predikant van Zoetermeer-Zuid, zie ik u aanstaande 
zondag graag als gastvoorganger. 
 

Ds. Marjan Zebregs 
 

Actie Vakantietas 
Afgelopen week hebben we de vakantietassen 
ingepakt voor 2 scholen en 2 voedselbanken. Hartelijk 
dank voor de gevers van de mooie cadeaus en gulle 
giften via collectes of overmaken. U zorgde voor het 
mooie bedrag van € 2225!! Hiermee konden we 200 
kinderen heel blij maken! Ook een woord van dank aan 
de Rotary, die met geld, cadeaus en hulp een deel 
voor hun rekening nam. Uiteindelijk hebben de 
kinderen uit Oekraïne niet deelgenomen aan de 
vakantietas, voor hen wordt iets anders geregeld. 
 

Diaconie PWZZ 
 

Oekraïense vluchtelingen in Zoetermeer 
Zoals u weet vangt Zoetermeer Oekraïense 
vluchtelingen op en u kunt hen ontmoeten in 't Centrum 
aan de Frans Halsstraat 1 op dinsdag-, woensdag- en 
donderdag ochtend van 10-12 uur. 
Daar ontmoeten zij elkaar en kunnen zij kleding en 
persoonlijke verzorgingsproducten uitzoeken.  
Het is de bedoeling dat zij voldoende leefgeld van de 
gemeente ontvangen, maar dit proces loopt niet vlot. 
Vooral de gezinnen die zelfstandig wonen hebben het 
erg krap en is deze aanvulling noodzakelijk.  
Onze vraag is: zou u persoonlijke verzorgings-
producten kunnen meenemen naar de kerk? 
 
 

 

Denk dan aan shampoo, douchezeep, maandverband, 
deodorant, tandpasta, tandenborstels enz.  
U kunt de producten inleveren in de Regenboog op 10 
en 17 juli.  
Hartelijk dank namens vluchtelingenzoetermeer.nl 
 

Diaconie PWZZ 
 

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. 
 

Inloophuis 
U bent vrijdag van harte welkom vanaf 10.00 uur in het 
Inloophuis. Tot half twaalf is er in de kerk meditatieve 
muziek en kunt een kaarsje aansteken.  
Om half twaalf is er een korte viering. De voorganger is 
Marga Schipper en de muziek wordt verzorgd door 
Geert Stauttener.  
Daarna bent u welkom voor soep en een broodje. 
 

Koffiemiddag 
Zolang het nog kan en mag willen wij op woensdag-
middag om de week een koffie/thee-middag 
organiseren in 't Centrum.  
De 1

ste
 bijeenkomst op 20 juli kan helaas door gebrek 

aan vrijwilligers niet doorgaan. De daarop volgende 
bijeenkomsten zijn 3 en 17 augustus.  
Iedereen is 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 
 

Klaver-4-maaltijden  
in de zomermaanden in De Oase 
In de zomermaanden zijn er alleen afhaal Klaver-4-
maaltijden. De eerstvolgende gezamenlijke maaltijd is 
dinsdag 30 augustus. Op dinsdag 12 juli kan weer een 
afhaalmaaltijd gehaald worden in De Oase tussen 
16.30 en 17.30 uur. Richtbedrag € 5,00. 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. 

https://www.pwzz.nl/
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:evanderwolfkox@gmail.com
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://vluchtelingenzoetermeer.nl/
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Voor deelname aan de maaltijden graag telefonisch 
opgeven  bij  Ria  van  Dam, M 06 49 85 45 26  of  via  
E mtderuiter48@gmail.com 
Uiterlijk op maandag 27 juni voor 20:00 uur. 
 
 

Wij van Zuid 

 

Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mw. 
Trudy Kamminga 
Zij is aan haar knie geopereerd. Wij wensen haar een 
voorspoedig herstel.  
Het tweede boeket gaat naar dhr. Karel Staller. 
(zie onder meeleven)  
 

Meeleven 
Mevr. Nel Klein             heeft een 
ingrijpende operatie ondergaan. Zij is nu weer thuis. 
We wensen haar een goed herstel en sterkte met 
verdere behandelingen.  
Dhr. Dick van der Gaag bevindt zich nog steeds in het 
Zorghotel, Brechtzijde 20. Kamer 3  
Dhr. Karel Staller    bevindt 
zich na een heupoperatie in het Buurtzorgpension, 
Schoolstraat 1, 2712 VC kamer 4  
Voor allen zal een kaartje van meeleven zeker op prijs 
gesteld worden.  
We wensen hen van harte beterschap en bidden hen 
Gods Geestkracht toe. 
 

Felicitatie 
Vrijdag 15 juli stappen Yvette Maas en Jos Planken in 
het huwelijksbootje. Hun huwelijk wordt ingezegend in 
de Dorpskerk van Boskoop (Kerkplein 3, 2771 GR, 
Boskoop). U bent van harte welkom om deze dienst bij 
te wonen. Voorganger is ds. Carina Kapteyn en Kees 
de Jong bespeelt het orgel.  
Let op: i.v.m. wegwerkzaamheden is de kerk iets 
lastiger bereikbaar. Er is een omleidingsroute 
beschikbaar, maar vertrek op tijd. 
 
Hoewel ze in Boskoop wonen en daar verbonden zijn 
aan de kerk zijn ze ook nog betrokken op 
wijkgemeente "Zuid".  
Wij feliciteren hen van harte met deze dag en bidden 
om een zegen over hun leven. 
 

Bedankje 
Via deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor 
alle bloemen, kaarten, apjes, telefoontjes na mijn 
ziekenhuisopname. Dat was hartverwarmend. Het gaat 
nu beter met mij. Hartelijk groet, Marga Verbrugge 
 

Verjaardagen 
Mevr. E.J. de Vries-Smalheer wordt op 11 juli 87 jaar. 
 
Mevr. M. van Ravenswaay-Hol wordt op 11 juli 81 jaar. 
 
Dhr. W. Geerlof wordt op 13 juli 87 jaar. 
 
Mevr. J.L. Bakker-van Berkel wordt op 13 juli 82 jaar. 
 
Dhr. C. Harteveld wordt  op 14 juli 81 jaar. 
 

 

Mevr. J.T. Saathof wordt op 15 juli 91 jaar. 
 
Mevr. M.L. van Leeuwen-Mende wordt 16 juli 90 jaar. 
(Floriadehof, Willemijngang 40, 2719 BR) 
Mevr. S. van Brug-Haasbroek wordt op 16 juli 87 jaar. 
 
Dhr. M. Coenraad wordt op 16 juli 85 jaar. 
 
 
Allen van harte gefeliciteerd!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Redactie Nieuwsbrief PWZZ 
 

Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u aanleveren via de 
link: https://pwzz.nl/nieuwsbrief/ 
 

Voor de Nieuwsbrief van zondag 17 juli 2022 kopij 
uiterlijk woensdag 13 juli voor 18.00 uur insturen. 
 

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

 

Live of later de dienst meebeleven doe je 
 

via het YouTube kanaal of via de Kerkomroep 
 

mailto:mtderuiter48@gmail.com
https://pwzz.nl/nieuwsbrief/
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829


 

3 

Orde van dienst zondag 10 juli 2022 
 

Liturgische Kleur Groen 

Voorganger Mw. ds. M. Zebregs 

Ouderling Frits von Meijenfeldt 

Diakenen Willy Tieman 

Organist Hans Jansen 

Lector Janny Vinke 

Koster Jaap Bos 

1e Collecte Diaconie 

2e Collecte Kerk 

Beamer Loes van der Sluis 

Live Stream Jeroen van Smeden 
 
 
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 
 
Drempelgebed 
 
Bemoediging en groet 
 

(v.) Onze hulp is in de naam van de Heer, 
(g.) die hemel en aarde gemaakt heeft, 
(v.) die trouw blijft tot in eeuwigheid 
(g.) en niet loslaat het werk van zijn handen. 
(v.) Genade zij u en vrede van God, onze Vader, 
 en van Jezus Christus, onze Heer 
 door de heilige Geest. 
(g.) Amen 
 
Zingen: 'Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven' 
 Psalm 8 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 

 
Kyriëgebed 

 
Glorialied: 'Geprezen zij God' 
 Lied 150a couplet 1, 2 en 4 (NLB) 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed om de heilige Geest 

 
We ontsteken twee lichten 
in verbondenheid met de kinderen en de tieners 
 
1

ste
 Schriftlezing: Deuteronomium 6 vers 1 t/m 9 

 (NBV21) 

 
Zingen: 'Wie oren om te horen heeft' 
 Lied 320 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 

 
 

2
de

 Schriftlezing: Lucas 10 vers 25 t/m 37 
 (NBV21) 
 
Luisterlied: 'Barmhartige Samaritaan'  
https://www.youtube.com/watch?v=STYderK3xBU  

 
Overdenking 

 
Kort meditatief orgelspel 
Tijdens dit orgelspel worden de beelden van de barmhartige 
Samaritaan getoond 

 
Zingen: 'Kom zing het lied van Eva' 
 Lied 738 couplet 1 en 3 (NLB) 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 

 
Lied met de kinderen: 'Liefde, blijdschap, vrede' 
 (Lied 70 Opwekking voor kids)  

 
Meezingen met: https://www.youtube.com/watch?v=fhlFP8AzzGk  
Of met piano- of orgelbegeleiding 

 
Inzameling van de gaven 

 
Gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed afgesloten met het 
gezamenlijk bidden van het Onze Vader  

 
U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 
Slotlied: 'Nu wij uiteengaan' 
 Lied 423 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 

 
Zegen 
afgesloten met het gezongen 'Amen'  
uit het ordinarium PWZZ 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=STYderK3xBU
https://www.youtube.com/watch?v=fhlFP8AzzGk

