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Nieuwsbrief  
   

Zondag 24 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 ovv het collectedoel of via de Givt-app 
 

Hartelijk welkom bij de fysieke en/of online viering van onze wijkgemeente 
 

 

  
 

Over de kerkdienst 'lied van Lea' 
 

Vijf zomerzondagen laten we ons inspireren door 
liederen van Stef Bos over mensen uit de Bijbel. 'In een 
ander licht' heeft hij dit project genoemd. Op 24 juli klinkt 
het lied van Lea. We lezen daarbij Genesis 29: 14b - 35. 
Jacob wil met Rachel trouwen, maar wordt eerst 
'opgezadeld' met haar oudere zus Lea. Stef Bos 
verplaatst zich in Lea's positie en zingt over dit liefdeloze 
huwelijk 'wat doe ik hier nog? wat houdt mij hier vast?' 
Het gaat over verlangen naar liefde. Over niet gezien 
worden, of toch… door God. Dat is het persoonlijk 
perspectief. Daar doorheen - te midden van bedrog en 
rivaliteit -  bouwt God aan zijn volk.  
Ds. Els van der Wolf leidt deze dienst. 
 

Volgende week zondag 31 juli  'lied van Lot'  
met ds. Jan van der Wolf 
 

'Kijk niet om en sta nergens stil' (Genesis 19: 17) krijgt 
Lot te horen als hij Sodom moet verlaten. In hoeverre 
lukt het ons om vooruit te kijken in de kerk, in de 
samenleving en ons persoonlijk leven? Stef Bos zingt: 
'Als ik nu omkijk, dan blijf ik voor altijd gevangen in alles 
wat niet meer bestaat.' 
 

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. 
 

Rubriek Meeleven voortaan via predikanten 
 

De afgelopen tijd werd de rubriek 'meeleven' op de 
nieuwsbrief met grote toewijding verzorgd door Wil 
Bettenhaussen. Nu wij terug zijn van vakantie, is het tijd 
dat wij dit stokje van Wil overnemen. Wil, dankjewel voor 
je inzet op dit punt! Vanaf volgende week kunt u bij ons 
uw berichten voor 'Meeleven' inleveren, dan zorgen wij 
dat het op de nieuwsbrief komt. Een paar praktische 
'spelregels' om alles goed te laten verlopen: 
- inleveren voor dinsdag 18.00 uur 
- bij ons beiden jtvanderwolf@gmail.com en       
 evanderwolfkox@gmail.com 
- en altijd even checken of degene om wie het gaat wel 

 vermeld wil worden op de nieuwsbrief. Natuurlijk kun  
je ook iets over jezelf melden ☺ 

 
Ds. Jan en Els van der Wolf 

 
 

 

Retraiteweek ds. Els  
 

Van dinsdag 26 juli t/m maandag 1 augustus verblijf ik 
in het Belgische Drongen, in de Oude Abdij, een 
bezinningscentrum voor Ignatiaanse spiritualiteit. Ik ga 
daar een begeleide stilteretraite doen waarbij bidden 
met de Bijbel centraal staat: wat zeggen de bijbelteksten 
mij over God, over Jezus, over mezelf en anderen? Wat 
brengen ze bij me teweeg in gedachten en gevoelens, 
in mijn leven? En hoe reageer ik op deze bewegingen? 
Ik hoop in deze retraite ook inspiratie op te doen voor 
meditatiebijeenkomsten die ik in de kerk wil gaan hou-
den na de zomer. Ik heb wel ervaring met stilte en 
meditatie maar deze retraite doe ik voor het eerst. Ik ben 
benieuwd! 
 

Ds. Els van der Wolf 
 

Van de voorzitter PWZZ 
Afgelopen zondag ging Wil Bettenhaussen voor de 
laatste keer voor in De Regenboog. Het afgelopen jaar 
heeft zij zich met veel liefde ingezet voor onze gemeente 
na het overlijden van Sjon Donkers. Op 19 juni hebben 
we haar en Marjan Zebregs en Peter Wattèl al bedankt 
voor hun inzet gedurende de periode dat onze 
gemeente vacant was. Wij wensen Wil samen met 
Gerard het allerbeste toe, en nogmaals onze dank. Zij 
gaan half augustus met vakantie en daarna zet Wil zich 
als ouderling weer 'gewoon' in voor Zuid. 
 

Beppie van der Plas 
 

Creagroep Violet in de zomer 
 

In de zomermaanden gaan de gezellige creatieve 
ochtenden gewoon door in De Regenboog. Op 
maandag 25 juli en op 8 en 22 augustus van 9.30 tot 
11.30 uur ben je van harte welkom, al is het maar om 
even om een hoekje te komen kijken. Op 19 augustus, 
de laatste vrijdag van de schoolvakantie organiseren 
wij een ZOMERMARKT. De opbrengst is voor Stichting 
Leergeld. Info: Irene de Geus, M 06 30 48 55 82 
 

Kaarten maken 
 

Maandagochtend 25 juli gaan we kaarten maken. 
Vanaf 10.00 uur staan de koffie en thee klaar in de 
consistoriekamer van de Pelgrimskerk. Iedereen is van 
harte welkom. Voor inlichtingen: Stieneke de Bruin,          
T (079) 316 62 09 en Marijke Vis, T (079) 361 54 64. 
 

Inloophuis 
 

U bent vrijdag 29 augustus van harte welkom vanaf 
10.00 uur in het Inloophuis. Om half twaalf is er een 
korte viering. 

https://www.pwzz.nl/
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:evanderwolfkox@gmail.com
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:evanderwolfkox@gmail.com
tel:9.30-11.30
tel:9.30-11.30
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De voorganger is  Wil Bettenhaussen  en de muziek 
wordt verzorgd door Jan van Vliet.  Daarna bent u 
welkom voor soep en een broodje. 
 

Afhaal Klaver-4-maaltijden in Oase 
 

Dinsdag 26 juli is er alleen een afhaal Klaver-4-
maaltijd, die afgehaald kan worden in de Oase tussen 
16.30 en 17.30 uur. Er is dus geen gezamenlijke 
maaltijd, de eerstvolgende gezamenlijke maaltijd is op 
dinsdag 30 augustus. 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. 
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 25 juli voor 20.00 uur. 
 

Reinier Laman Trip 
 

Koffiemiddag 
 

Zolang het nog kan en mag willen wij op woensdag-
middag om de week een koffie/thee middag organiseren 
in 't Centrum. 
De eerstvolgende bijeenkomst is op 3 augustus. De 
daarop volgende zijn  17 en 31 augustus. 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 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. 
 

Team Ledenadministratie PWZZ 
 

In de Nieuwsbrief van 19 juni jl. vertelde ik dat wij als 
team de ledenadministratie doen voor heel Zoetermeer-
Zuid. Die ‘wij’ zijn sinds begin van dit jaar: Joke 
Westerhof, Henk Fokke en Jan Jonker. In juni is Eveline 
van Velzen erbij gekomen om ons team te versterken. 
Voor alle informatie rond de ledenadministratie zijn wij 
vieren bereikbaar op een gezamenlijk e-mailadres: 
ledenadministratie@pwzz.nl 
Zoals ik de vorige keer zei, worden sommige taken door 
één van ons uitgevoerd voor de hele PWZZ. Zo wordt 
de lijst met verjaardagen van leden van 80 jaar of ouder 
nu door Henk Fokke samengesteld en voor publicatie 
aan de Nieuwsbrief redactie gestuurd. 
Het verwelkomen van nieuw ingekomenen wordt ver-
zorgd door Joke Westerhof. Zij stuurt een welkomstbrief 
met als bijlagen de flyer PWZZ, de laatste Nieuwsbrief, 
Gaandeweg en als attentie een zakje bloemenzaad. 
Wanneer het nieuwe gemeentelid reageert via het 
bijgevoegde antwoordformulier geven we dit zo spoedig 
mogelijk door aan het pastoraat zodat zij het verdere 
welkom kunnen verzorgen. Is er na een maand nog 
geen reactie, dan krijgt men een herinnering. 
Joke zorgt ook voor de communicatie bij huwelijks-
jubilea. Zij vraagt, zo mogelijk via de pastorale contact-
persoon, of betrokkenen vermelding van hun jubileum in 
het kerkblad Kerk in Zoetermeer op prijs stellen. Bij 
instemming, geeft zij de gegevens door voor het kerk-
blad. En verder stuurt zij de informatie aan het pasto-
raat. 
Na de zomer bekijken wij met Eveline welke taken zij 
kan overnemen. Dat zullen we dan doorgeven in een 
volgende Nieuwsbrief. 
 

Namens het Team ledenadministratie, Jan Jonker 

Shampoo, tandpasta en nog veel meer 
 

Hartelijk dank voor alle persoonlijke verzorgingspro-
ducten die u de afgelopen twee weken heeft afgeleverd 
in De Regenboog. We hebben 'een achterbak vol' met 

persoonlijke verzorgingsproducten bezorgd bij 't Centrum. 
Zoals u weet zijn deze bestemd voor Oekraïense 
vluchtelingen in Zoetermeer. Veel van hen ontvangen 
nog niet voldoende leefgeld. In het Centrum ontmoeten 
zij elkaar en daar worden deze producten beschikbaar 
gesteld. 
 

Mede namens VluchtelingenZoetermeer.nl, 
en de diakenen van de PWZZ 
 

Wij van Zuid  

 

Bloemengroet 
 

De bloemen gaan als welkom en groet naar Agnes 
Verhoef 
We hopen dat zij zich snel thuis mag voelen in onze 
geloofsgemeenschap. 
Het tweede boeket gaat met een hartelijke groet naar 
Lina en Rikus Paas. (zie verder bij verhuizing)  
 

Verjaardagen 
 

Mevr. M.P. Vink-Meershoek wordt 24 juli 85 jaar. 
(Floriadehof, Willemijngang 40, 2719 BR) 
Mevr. M. Sas-van Rijssel wordt op 25 juli 100 jaar. 
(de Rozentuin, Naomigang 1, kamer 2,  2719 DC) 
Dhr. T.W. Tukker Sr. wordt op 26 juli 81 jaar. 
 
Mevr. A.W. Wondergem-Bouman wordt op 28 juli 91 jaar. 
(Floriadehof, Willemijngang 40, 2719 BR) 
Mevr. W. Smits-van den Berg wordt op 29 juli 87 jaar. 
 
 

Allen van harte gefeliciteerd!!! 
 

Meeleven 
 

Helaas voor mw. Riek den  Dulk                    sloot de  
afdeling in Vivaldi  en moest ze verhuizen naar onder-
staand adres. Dit is heel verdrietig voor haar en we 
wensen haar veel sterkte. 
Mevrouw H.J. den Dulk-den Dulk Woonzorgcentrum 
Goetlijfstraat 5, 2596  RH  Den  Haag. Haar kamer is op 
de begane grond nr. 12. 
 

Van harte gefeliciteerd 
 

Op 25 juli hoopt mw. Rie Sas  
(Naomiging 1, 2719 DC) haar 
100ste verjaardag te vieren. Zij is 
hier heel dankbaar voor.  Dankzij 
het feit dat haar vriendin Miep 
haar elke week in de rolstoel op 
gaat halen  kan zij elke week in de 
Regenboog komen voor de 
viering. 
 

  
We wensen haar een hele gezellige verjaardag toe en 
bidden om Gods nabijheid in haar leven.  
De bloemen uit de kerk krijgt ze op een later tijdstip. 

 

 

 

mailto:mtderuiter48@gmail.com
mailto:ledenadministratie@pwzz.nl
http://www.vluchtelingenzoetermeer.nl/
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Verhuizing 
 

Lina en Rikus Paas zijn verhuisd naar Juweellaan    
Het is een hele stap om naar een Fokus woning te 
verhuizen. Maar het is fijn dat ze samen kunnen blijven 
en Lina de hulp krijgt die zij nodig heeft. We hopen dat 
ze snel kunnen wennen aan hun nieuwe  huis en 
omstandigheden.  
 

Berichten van overlijden 
 

Op zondag 17 juli overleed Joan Lourens van Krimpen. 
Hij is 78 jaar oud geworden en woonde samen met zijn 
vrouw Co de Jonge                                       Joan had 
een onderzoekende geest en vond alles interessant. 
'Meten is weten', geduldig, gedegen, afspraak is 
afspraak; het  typeerde hem. Maar als hij het niet meer 
kon vatten, was daar ook plaats voor verwondering. Zijn 
werkzame leven stond in het teken van de ICT. In 1989 
verhuisden Co en Joan naar Zoetermeer en werden lid 
van de kerk. Joan was een zeer actief lid van de Oase. 
Hij zorgde tot op het laatst voor de verwerking van de 
collecteopbrengsten van heel Protestants Zoetermeer. 
Ook verleende hij als diaken veel praktische hulp. Maar 
het mooiste was voor hem het dienstdoen bij de viering 
van het avondmaal. 
Op maandag 25 juli is er om 14.00 uur een dienst, die 
geleid wordt door ds. Jan van der Wolf, in de aula van 
de Meerbloemhof waarin we zijn leven herdenken. 
Woorden uit Prediker 3 zullen klinken: 'Wat er is, was er 
al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt 
wat voorbij is altijd weer terug. (vs. 15)' Joan vond er zijn 
houvast in en kon zich daarom overgeven. Ook toen een 
week of zes terug bleek dat hij ongeneeslijk ziek was. 
We leven mee met Co, de kinderen en al zijn klein-
kinderen, op wie hij heel trots was. 
 

De dienst is ook te volgen via een livestream: 
 

https://meerbloemhof2.plechtigheidonline.nl/login/
code/TWCK-HKEN 
 
Op donderdag 14 juli is overleden ons gemeentelid 
mevr. Leentje Greta Cornelia (Lenny) van Staalduinen-
Treffers in de leeftijd van 83 jaar. Zij was al lang weduwe 
van dhr. Leo van Staalduinen. Sinds eind 2015 woonde 
zij in de Albrandswaard.  
Afgelopen donderdag heeft de afscheidsdienst plaats-
gevonden in het kerkelijk centrum De Oase. 
 
Via de kerkelijke ledenadministratie vernamen wij dat 
ons gemeentelid de heer Vrijdag is overleden op 7 juli. 
Hij is 85 jaar geworden. Dhr. Vrijdag woonde op het 
Nieuwewater. Wij wensen zijn familie en allen die hem 
zullen missen de troostende nabijheid van God en 
mensen. 
 

Bedankt 
 

Blij en dankbaar zijn wij voor de belangstelling tijdens 
onze ziekte in de vorm van een bloemetje, telefoontje en 
de grote hoeveelheid kaarten die wij hebben ontvangen. 
We hebben gemerkt dat we er niet alleen voor stonden 
maar omringt werden door de gemeente.  
Nogmaals onze hartelijke dank. 
 

Dick en Corrie van der Gaag  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactie Nieuwsbrief PWZZ 
 

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

Voor de Nieuwsbrief van zondag 31 juli 2022 kopij 
uiterlijk woensdag 27 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 
 

 

https://meerbloemhof2.plechtigheidonline.nl/login/code/TWCK-HKEN
https://meerbloemhof2.plechtigheidonline.nl/login/code/TWCK-HKEN
https://pwzz.nl/nieuwsbrief/
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
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Orde van dienst zondag 24 juli 2022  
 

Liturgische kleur: Groen 
Voorganger: Ds. Els van der Wolf-Kox 
Ouderling: Mieke Brak   
Diaken: Tineke Blankenspoor 
Organist: Gerard Baak 
Lector: Suzanne Granneman  
Koster: Flip Verbrugge 
1ste Collecte: Diaconie 
2de Collecte: Kerk/Wijkwerk 
Beamer: Mirna Baak 
Live Stream: Arie van den Berg 
 
Voorbereiding 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 

Zingen: 'Hallelujah! laat opgetogen' 
 Lied 149 couplet 1 en 3 (NLB) 
 

Stilgebed 
 

Onze hulp 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 
 

Gebed van de nieuwe morgen 
 

Zingen: 'Heer, ontferm U over ons' 
 Lied 413 couplet 3 (NLB) 
 

Woord van toewijding 
 

(v.) Ik geloof dat God ons vergeeft en bevrijdt 
(a.) Wij geloven dat God ons vergeeft en bevrijdt 
 en aan het begin van deze dag  
 nemen wij ons voor 
 te gaan waar Jezus ons roept 
 en elkaar lief te hebben. 
 Amen. 
 

Lied van de kinderen: 'Wil je wel geloven' 
 Lied  923 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 
 

Gebed om de Heilige Geest 
 

Intro op de Schriftlezing 
 

Schriftlezing: Genesis 29 vers 14b - 35 
 

Luisterlied: 'Lied van Lea'           Wat doe ik hier nog 
 tekst/muziek: Stef Bos 
 

Wij leven langs elkaar 
Jij weet niet wie ik ben 
Jij laat jezelf niet zien 
Ik weet niet wat jij denkt 
Jij weet niet wat ik voel 
Vanaf de eerste dag 
Heb jij je rug gekeerd 
En ging je eigen weg 
 

Wij leven langs elkaar 
Al lijkt het ook van buitenaf 
Dat wij nog samengaan 
Het is niet waar 
Jouw ogen zoeken naar een ander 
Als je naar mij kijkt 
Je raakt me niet meer aan 

Je hebt gevochten 
Met jezelf zeg je 
Tot het einde van de nacht 
En je gelooft je eigen leugens 
Alsof je denkt 
Dat ik niet weet waar dat jij was 
Wat doe ik hier nog 
Wat houdt mij hier vast 
 

Jij denk dat jij kunt doen 
En laten wat je wilt 
Dat heel de wereld draait om jou 
Alsof je uitverkoren bent 
En het niet uitmaakt wat ik voel 
Of wat ik zeggen zou 
 

Ik moet hier weg 
Ik moet gaan 
Liever alleen dan samen 
Zonder samenzijn en 
Tegen beter weten in geloven 
Dat deze leegte ooit verdwijnt 
Nee,het zal nooit anders zijn 
 

Je hebt gezocht naar jezelf 
Zeg je 
Tot het einde van de nacht 
En je gelooft je eigen leugens 
Alsof je denkt 
Dat ik niet weet met wie jij was 
Wat doe ik hier nog 
Wat houdt mij hier vast 
 

Dag na dag 
Jaar na jaar 
Er is hier niets meer 
Maar 
We blijven bij elkaar 
 

Dag na dag 
Jaar na jaar 
Er is hier niets meer 
Maar 
We blijven bij elkaar 
 

Om de lieve vrede 
Of om de kinderen 
Of om ik weet niet wat 
De anderen er van vinden 
Of om de angst 
om te verliezen 
Maar niet om de liefde 
Niet om de liefde 
Niet om de liefde 
 

Wat doe ik hier nog 
 

Preek 
 

Piano- of orgelspel 
 

Zingen: 'Heer, raak mij aan met uw adem' 
 Lied 695 couplet 1, 2, 3, 4 en 5 (NLB) 
 

Collecte 
 

We gedenken 
 

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

U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 

Zingen: 'Gij volken loof uw God en Heer' 
 Lied 117a couplet 1 en 2 (NLB) 
 

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


