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Nieuwsbrief  
   

Zondag 31 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 
 

 

  
 

Over de kerkdienst: 'Lied van Lot'  
 

Ook vandaag laten we ons inspiteren door een lied van 
Stef Bos over bijbelse personen. Het gaat over het lot 
van Lot en zijn vrouw. 'Kijk niet om en sta nergens stil' 
(Genesis 19: 17) krijgt hij te horen als hij Sodom moet 
verlaten. In hoeverre lukt het ons en niet om te kijken en 
juist 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.'  
Ds. Jan van der Wolf is de voorganger.  
 

Volgende week zondag 7 augustus: 
'Lied van Ruth'  
 

'Jou land is my land' laat Stef Bos Ruth zingen, in het 
Zuid-Afrikaans. Het verhaal van Ruth resoneert met Stef 
Bos' eigen ervaring als emigrant (hij woont de helft van 
het jaar in Zuid-Afrika, het land van zijn vrouw). We 
lezen Ruth 1: 1 - 9 en ds. Els van der Wolf-Kox gaat voor.  
 

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. 
 

Koffiemiddag 
 

Zolang het nog kan en mag willen wij op woensdag-
middag om de week een koffie/thee middag organiseren 
in  het 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 daar-
voor 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. 
 

Inloophuis 
 

U bent vrijdag van harte welkom vanaf 10.00 uur in het 
Inloophuis voor een kopje koffie en een praatje.  
Tot half twaalf is er in de kerkzaal meditatieve muziek 
en kunt u een kaarsje aansteken.  
Om half twaalf is er een korte viering. De voorganger is 
ds. Els van der Wolf en de muziek wordt verzorgd door 
Geert Stauttener. Daarna bent u welkom voor soep en 
een broodje. 

 

 

Verjaardagsmiddag 75+ 
 

Op woensdag 3 augustus wordt de verjaardags-
middag georganiseerd in 'De Regenboog' voor de 75+ 
jarigen van juni en juli. U heeft hiervoor al een 
uitnodiging ontvangen. Heeft u zich nog niet opgegeven, 
dan kan dit nog tot maandagmorgen 1 augustus bij Suus 
Vreeke 
 

Zomermarkt 
 

Op 19 augustus (de laatste vrijdag van de school-
vakantie) organiseren wij een gezellige Zomermarkt    
in en rond De Regenboog van 10.00 - 16.00 uur. 
Wij verkopen veel mooie wenskaarten en andere 
creatieve spullen en er zijn leuke activiteiten voor alle 
leeftijden. Kinderen kunnen gratis een mooi armbandje 
maken. De opbrengst is voor Stichting Leergeld.  
In de zomer gaan onze reguliere creatieve ochtenden 
gewoon door in De Regenboog. Kom ook op maandag 
8 en 22 augustus van 9.30 - 11.30 uur. 
Een hartelijke groet van Creagroep Violet!  
Info: Irene de Geus, M 06 30 48 55 82 
 

Afscheidsdienst de heer Jan Aarnoud Koole 
 

Eind juni is geheel onverwachts Jan Aarnoud Koole, 
emeritus predikant van de Pelgrimskerk overleden. 
De plechtigheid voorafgaande aan zijn crematie was op 
2 juli jl. Een aantal mensen van onze wijkgemeente 
waren daarbij aanwezig. De dienst is ook via YouTube 
uitgezonden maar daarbij ging iets mis. Ik heb via de 
jongste zoon van Jan een kopie van de opname ge-
kregen. Als u mij een e-mail, sms of WhatsApp stuurt 
ontvangt u van mij een link om deze plechtigheid alsnog 
te volgen. Ik heb twee links gemaakt, één via Google-
Drive en één via OneDrive. Mocht één van deze 
applicaties het bestand willen downloaden dan vraag ik 
u om na het zien van de plechtigheid het gedownloade 
bestand van uw PC/Laptop te verwijderen conform de 
wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Gelieve het niet te delen met derden/onbekenden/ 
instanties of het publiekelijk beschikbaar te maken op 
het internet. 
 
Met vriendelijke groet, Willem van Lonkhuyzen, 
E jw.van.lonkhuyzen@ziggo.nl, M 06 20 97 81 86 
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Wij van Zuid 

 

Bloemengroet 
 

De bloemen gaan naar mw.  Suze Nomes 
 
Suze  is na een val in het ziekenhuis geweest en ver-
volgens in het zorgpension. Gelukkig is ze nu weer 
thuis.  
Een tweede boeket gaat naar dhr. Freek Veersma,  ook 
hij maakte  een vervelende val.  
We wensen hen beide een spoedig herstel toe.  
 

Verjaardagen 
 

Mevr. P. de Jong wordt op 1 augustus 94 jaar. 
 

Mevr. H.F. Mook-van der Laan wordt op 4 augustus 83 
jaar. 
Mevr. M. Pathuis-Groen wordt op 4 augustus 84 jaar. 
 

Allen van harte gefeliciteerd!!! 
 

Meeleven 
 

Mw. Tiny van der Vlies-Zuurmond is verhuisd van de 
Nathaliegang naar 'Laurens de Tuinen' Oranjetuin 124-
126, kamer 76, 2665 VJ Bleiswijk. Tiny had meer zorg 
nodig dan in haar huis gegeven kon worden. In Bleiswijk 
was een plekje voor haar. We wensen haar toe dat ze 
zich snel thuis mag voelen in haar nieuwe omgeving. 
 
We leven mee met Coby Velzen, die op moment van 
schrijven opgenomen is in het Lange land ziekenhuis. 
Enkele weken geleden is er borstkanker bij haar gecon-
stateerd, waarvoor ze chemokuren moet ondergaan. 
Deze vallen haar zwaar, vooral nu ze ook een urineweg-
infectie heeft gekregen. Coby is erg verzwakt, we 
wensen haar de nabijheid van de Eeuwige toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactie Nieuwsbrief PWZZ 
 

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

Voor de Nieuwsbrief van zondag 7 augustus de kopij 
uiterlijk woensdag 3 augustus 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 
 

 

Orde van dienst zondag 31 juli 2022  
 

Liturgische kleur: Groen 
Voorganger: Ds. Jan van der Wolf 
Ouderling: Henry van der Wiel  
Diaken: Wout van Goeverden 
Organist: Frank van de Beld 
Lector: Elsbeth van Beem  
Koster: Jaap Bos 
1ste Collecte: Diaconie 
2de Collecte: Kerk/Wijkwerk 
Beamer: Deborah de Korte 
Live Stream: Eveline van Velzen 

 
Voorbereiding 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 
Zingen: 'Groot is uw trouw, o Heer'  
 Lied 885 couplet 1 en 2 (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  
 
Delen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebed van overgave 
 
Verlossende Woorden  
 
Zingen: 'Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij'  
 Lied 23c couplet 1, 2, 3, 4 en 5 (NLB) 

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

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Inleiding op Schriftlezing 
 
Schriftlezing: Genesis 19 vers 12 t/m 29 (NBV) 
 
 

https://pwzz.nl/nieuwsbrief/
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
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Luisterlied: 'Ruïnes en spoken'  
 ('Lied van Lot' - Stef Bos) 
 https://www.youtube.com/watch?v=c2cYbk46y4Q 

 
 Sta op de grens  
 Van vroeger en later  
 Voor mij een ruimte  
 Die ik nog niet ken  
 Achter mij alles  
 Wat ik achter moet laten  
 Sta hier met niets meer  
 Dan alleen wie ik ben 
 
 En ik maak van dat alles  
 Een veilige haven  
 Al heb ik die stad daar  
 Al tijden vervloekt  
 Toch lukt het mij niet  
 Het verleden te laten  
 Voor dat wat het is  
 Een gesloten boek 
 
 En als ik nu omkijk  
 Ben ik verloren  
 Maar iets houdt me tegen  
 Om verder te gaan  
 Als ik nu omkijk  
 Blijf ik voor altijd  
 Gevangen in alles 
 Wat niet meer bestaat  
 
 En al zou ik ook teruggaan  
 Er is niets meer over  
 Ik weet het en toch  
 Ligt de twijfel nog dwars  
 Al vind ik niet meer  
 Dan ruïnes en spoken  
 Het laat me niet los  
 Het houd mij nog vast 
 
 Maar ik kan nog niet breken 
 Kan nog niet breken  
 Met dat wat voorbij is  
 Woon in mijn dromen  
 Nog steeds waar ik was  
 Ik sta op de grens  
 Van vroeger en later  
 En achter mij ligt daar  
 Een brandende stad  
 
 En als ik nu omkijk  
 Ben ik verloren  
 Maar iets houdt me tegen om  
 Om verder te gaan  
 Als ik nu omkijk  
 Blijf ik voor altijd  
 Gevangen in alles  
 Wat niet meer bestaat  
 
 En al zou ik ook teruggaan  
 Er is niets meer over  
 Ik weet het, ik weet het en toch  
 houd de twijfel mij vast  
 Al vind ik niet meer  
 Dan ruïnes en spoken  
 Het laat me niet los  
 Het houdt, het houdt mij nog vast  

 Het houdt mij nog vast 
 
 Het houdt mij nog altijd vast 
 
 Als ik nu omkijk 
 
 Blijf ik hier stilstaan 
 
 Ik weet het, ik weet het en toch  
 Toch houdt de twijfel mij nog vast 
 
 Als ik nu omkijk 
 Blijf ik hier stilstaan 

 
Verkondiging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piano- of orgelspel 
 
Zingen: 'De toekomst is al gaande' 
 Lied 605 couplet 1,2, 3, 4 en 5 (NLB) 
 melodie: Lied 990 (NLB) 

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

 
U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 
Zingen: 'Dank, dank nu allen God' 
 Lied 704 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=c2cYbk46y4Q

