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Nieuwsbrief  
   

Zondag 7 augustus 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 
 

Vandaag kruipen we in de huid van Ruth, die haar 
geboorteland achterlaat en met haar schoonmoeder 
meegaat. 'My Land is Jou Land … Jouw God is my God' 
zingt Stef Bos in zijn lied over haar. Hij weet wat het is 
om vreemdeling te zijn, een deel van het jaar woont hij 
in Zuid-Afrika, het land van zijn vrouw. De woorden 'My 
Land is Jou Land' gingen daar voor hem leven, vandaar 
dat dit lied in het Zuid-Afrikaans geschreven is. Het gaat 
vanmorgen over vreemdeling zijn, er niet bij horen, maar 
ook over thuiskomen bij God. We lezen Ruth 1: 1 - 19a. 
Voorganger is ds. Els van der Wolf-Kox.  
 

Volgende week "Het lied van Mozes"  
 

'Onbereikbaar Dichtbij' is titel van het lied dat Stef Bos 
maakte over Mozes. Op het eind van zijn leven krijgt 
Mozes vanaf de berg Nebo het beloofde land wel te zien, 
maar hij mag er niet binnengaan. (Deuteronomium 34) 
Hoe ga je er mee om als je je inzet voor een ideaal en 
er niet zelf de vruchten van mag plukken?   
Ds. Jan van der Wolf gaat voor. 
 

Koffiemiddag 
 

Zolang het nog kan en mag willen wij op woensdag-
middag om de week een koffie/thee middag organi-
seren in  't Centrum.  
De eerstvolgende bijeenkomst is op 17 augustus. De 
daarop volgende zijn 31 augustus en 14 september. 
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. 
 

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 a.s. vrijdag 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 Geert Stauttener. 
 

 

Zomermarkt 
 

Op de laatste vrijdag van de schoolvakantie, 19 
augustus, organiseren wij een gezellige Zomermarkt   
in en rond De Regenboog van 10.00 - 16.00 uur. 
Wij verkopen wenskaarten en andere creatieve spullen. 
Kinderen kunnen gratis een leuk armbandje komen 
maken. De opbrengst is voor Stichting Leergeld.  
In de zomer gaan onze reguliere creatieve ochtenden 
gewoon door in De Regenboog. Maandag 8 en 22 
augustus van 9.30 - 11.30 uur bent u welkom. 
Een hartelijke groet van Creagroep Violet!  
Info: Irene de Geus, M 06 30 48 55 82 
 

Wij van Zuid 

 

Bloemengroet 
 

De bloemen gaan als groet  en bemoediging van de 
gemeente  naar mw. Janny Saathof 
  
Het    tweede    boeket    gaat    naar    mw.    Lia    Ketel 
 We wensen haar een goed 
herstel na haar heupoperatie. 
 

Verjaardagen 80+ 
Dhr. T. Slagter wordt op 7 augustus 81 jaar. 
 
Mevr. M.G. de Jong-Luijendijk wordt op 8 augustus 91 
jaar. (Vivaldi, Brechtzijde 45, 2725 NR) 
Mevr. M.H.J. Lemmers-Beersma  wordt op 8 augustus 
80 jaar. 
Mevr. A.J. Selis-de Vries wordt op 9 augustus 86 jaar. 
 
Dhr. P.A. Fijn van Draat wordt op 9 augustus 89 jaar. 
(De Boomgaerd, Zalkerbos 330, k.22, 2716 KS) 
Mevr. C. Klein-Spaans wordt op 9 augustus 86 jaar. 
 
Dhr. R.O. van Ravenswaay wordt op 9 augustus 82 
jaar. 
Mevr. C. Verheij wordt op 10 augustus 89 jaar. 
 
Dhr. C.L. den Haan wordt op 13 augustus 80 jaar. 
(Floriadehof, Willemijngang 40, 2719 BR) 
 

Allen van harte gefeliciteerd!!! 
 

Meeleven 
Onze ouderling Mieke Brak 
heeft haar schouder gebroken. Volgende week zal 
duidelijk worden of zij nog geopereerd moet worden. 
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Mw. Tiny Droppert 
is ongelukkig gevallen en verblijft voor herstel in 
Zorgpension Zoetermeer 
(Brechtzijde 20, 2725 NS). 
Mw. Coby Velzen 
wordt verpleegd in het Lange Landziekenhuis 
(Toneellaan 1, 2725 NA). 
 

Dank 
Hartelijk dank voor de bemoedigende kaarten die ik 
mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het zorgpension 
en voor de prachtige bloemen zondag thuis, allemaal 
lichtpuntjes in 'n sombere tijd. 
 

Suze Nomes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactie Nieuwsbrief PWZZ 
 

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

Voor de Nieuwsbrief van zondag 14 augustus de kopij 
uiterlijk woensdag 10 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 
 

 

  

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 7 augutus 2022 
 

Liturgische kleur: Groen 
Voorganger: Ds. Els van der Wolf-Kox 
Ouderling: Sofie van der Linden 
Diaken: Willy Tieman 
Organist: Jeroen van Smeden 
Lector: Niels Maas 
Koster: Gerard Bettenhaussen 
Koffieschenkers: Marijke Vis en Janny de Zeeuw  
1ste Collecte: Diaconie 
2de Collecte: Kerk/Wijkwerk 
Beamer: Benjamin van der Wiel 
Live Stream: Mirna Baak 

 
Welkom door de ouderling van dienst 
 

U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 

Zingen: 'Dank U voor deze nieuwe morgen' 
 Lied 218 couplet 1, 2 en 4 (NLB) 
 

Stilte  
 

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 
 

Kyriegebed:  
'- en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land'  
Lied 997 couplet 1, 2, 3 en 4 (NLB) 
 

Stilte  
 

Loflied: 'Laudate omnes gentes'  
 Lied 117d (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 
 

Zingen: 'Luister aandachtig' 
 (we zingen dit lied in canon) 
 

Over de Schriftlezing 
 

Schriftlezing: Ruth 1 vers 1 t/m 19a (NBV) 
 

Zingen: 'Door de wereld gaat een woord' 
 Lied 802 couplet 1 en 3 (NLB) 
 

Verkondiging 
 

Luisterlied: 'My Land is Jou Land'  
 ('Lied van Ruth' - Stef Bos) 
 https://www.youtube.com/watch?v=3QSfYWTUx9E 
 

 Ek is n vreemde hier 
 Ek het my land gelos 
 Ek het jou pad gekruis 
 Ek het jou spoor gevolg 

 Jy het gese gaan terug 
 Moe nie op my vertrou 
 Maar jy's 'n deel van my 
 Wat doen ek sonder jou 
 

 En ek weet die toekoms is onseker 
 En die donker is digby 
 En ek weet ons wag 'n lang reis 
 Reg deur die woestyn 
 

 Reg deur die woestyn 
 

 refrein: 
 Maar jou land is my land 
 Jou volk is my volk 
 Jou taal is my taal 
 Jouw God is my God 
 Jou droom is my droom 
 Jou pad is my pad 
 Jou toekoms my toekoms 
 Jou hart in my hart 
 

 my hart 
 

 En ek weet jou volk is bang 
 Voor ons wat anders is 
 Maar ek sal brugge bou 
 Daar waar die afgrond is 
 

 En ek sal terugverlang 
 Wanneer die wind sal waai 
 Wat uit die suide kom 
 Van my geboorte grond 
 

 Maar ek sal sterk wees 
 En ek sal oorleef 
 Want ek wil naas jou staan 
 Al sal dit moeilyk wees 
 

 Al sal dit moeilyk wees 
 

 refrein: 
 Want jou land is my land… 
 

 My deel is jou deel 
 My brood is jou brood 
 Jou lewe is my lewe 
 Jou dood is my dood 
 

 En wanneer die donker kom 
 En jou mense my ontwyk 
 Sal ek my liefde gee 
 Totdat die haat verdwyn 
 

 Totdat die haat verdwyn 
 

 Want jou huis is my huis 
 Jou angs is my angs 
 Jou stilte my stilte 
 Jou land is my land 
 

 my land 
 

Collecte 
 

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

U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 

Zingen: 'Gij hebt, o Vader van het leven' 
 Lied 823 couplet 1, 4 en 5 (NLB) 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=3QSfYWTUx9E

