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Nieuwsbrief  
   

Zondag 14 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 
 

 

 

Bij de kerkdienst  
 

'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, 
maar je uiteindelijke doel niet bereikt?    
Ds. Jan van der Wolf is de voorganger. 
 

Toelichting op de collecte 
 

1ste collecte: Zomerzending Egypte ZWO 
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is de armoede 
groot. De werkloosheid is enorm en inwoners hebben 
nauwelijks toekomstperspectief. BLESS, de diaconale 
organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, wil de leef-
omstandigheden  in  arme  dorpen  verbeteren  door 
economische ontwikkeling te stimuleren. De armste 
inwoners krijgen hulp om stroom en water te kunnen 
betalen en dorpelingen kunnen een microkrediet 
aanvragen om een eigen bedrijfje te starten. Dankzij een 
eigen inkomen, kunnen hun kinderen naar school en 
vertrekken minder jongeren naar de stad of het 
buitenland om hun leven op te bouwen. 
 

2de collecte: Kerk 
 

Volgende week zondag 21 augustus 
 

Voorlopig wordt dit de laatste dienst in de serie rond 
liederen van Stef Bos. We luisteren naar het lied van 
Job. Nulpunt heet het. 'Ik heb niets meer te verliezen. 
Dus ik geef mij beter over.'  
Ds. Els van der Wolf-Kox leidt de dienst. 
 

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 
 

Kom ook naar de Zomermarkt. 
Vrijdag 19 augustus is het gezellig met de ZOMER-
MARKT in en rond De Regenboog van 10.00-16.00 uur. 
Wat is er te koop? Originele en zelfgemaakte wens- 
kaarten en andere creatieve handwerken. Voor een 
klein bedrag worden mooie artikelen verloot voor het 
goede doel. Even pauzeren met koffie/thee/sap en wat 
lekkers. Opa’s en oma's neem gerust de kleinkinderen 
mee om gratis een leuk armbandje te maken. 

 
Ook de grabbelton ontbreekt niet. 
En: vanaf 12.00 uur worden poffertjes gebakkken!!!  
De gehele opbrengst is voor Stichting Leergeld, 
ondersteuning van kinderen voor de kosten van school 
en hobby. 
NB. Deze dag is ook v.a. 10.00 uur het Inloophuis 
Rokkeveen normaal open met de Middagpauzedienst 
om 11.30 uur. 
Een hartelijke groet van Creagroep Violet!  
Info: Irene de Geus, M 06 30 48 55 82 
 

Inloophuis 
 

U bent vrijdag weer van harte welkom vanaf 10.00 uur 
in het Inloophuis. 
Om half twaalf is er een korte viering. De voorganger 
is ds. Jan van der Wolf en de muziek wordt verzorgd 
door Aad Baak. 
 

Wil Bettenhaussen 
 

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. 
 

Maak kans op een boek! 
 

Is het gelukt met de Zomer-Bijbel-Sudoku in de zomer-
krant van Kerk in Zoetermeer? Maak kans op een boek 
en stuur uw oplossing in! Dat kan nog tot en met 
woensdag 17 augustus. 
E redactie@kerkinzoetermeer.nl 
 

Uw onvergetelijke avontuur 
 

Welk avontuur vergeet u nooit? Schrijf op en stuur 
naar Kerk in Zoetermeer. U kunt de redactie ook bellen. 
We zijn er benieuwd naar. 
E lezers@kerkinzoetermeer.nl; T (079) 352 25 19 

 

 

https://www.pwzz.nl/
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:evanderwolfkox@gmail.com
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
tel:10.00-16.00
tel:06-30485582
mailto:redactie@kerkinzoetermeer.nl
mailto:lezers@kerkinzoetermeer.nl
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Wij van Zuid  

 

Bloemengroet 
 

De  bloemen gaan als groet  en bemoediging van de 
gemeente  naar Marianne Klaucke 
             we wensen haar een goed  herstel na haar 
heupoperatie. 
Het tweede boeket gaat naar Tiny Droppert, Zorg-
pension, Brechtzijde 20, 2725 NS. We wensen haar een 
goed herstel toe na haar val in de tuin. 
 

Meeleven 
 

Mevr. Coby Velzen     is deze 
week van het Langelandziekenhuis naar het Zorg-
pension, Brechtzijde 20, 2725 NS Zoetermeer gebracht, 
om aan te sterken voor de operatie die over een paar 
weken gepland staat. 
Ook mevr. Tiny Droppert 
               verblijft in het Zorgpension, Brechtzijde 20, 
2725 NS Zoetermeer. 
 

Verjaardagen 80+ 
 

Mevr. C.W. de Groot-Taal wordt op 14 augustus 87 jaar. 
 
Mevr. C.E. Spaans-van der Tang wordt op 15 augustus 
90 jaar. 
Ook mevr. W.J. den Heijer-de Bruijn is op 15 augustus 
jarig, zij wordt 86 jaar. 
Mevr.  J.  van  den  Berg-van  der  Lelij  wordt  op  17 
augustus 88 jaar. 
Ook dhr. M.C. Ratelband is op 17 augustus jarig, hij 
wordt 80 jaar. 
Mevr. T. de Wit-Hartog wordt op 18 augustus 95 jaar. 
 
Dhr. D.H. Ras wordt op 20 augustus 86 jaar. 
 
 

Allen van harte gefeliciteerd!!! 
 

Berichten van overlijden 
 

Op zaterdag 6 augustus overleed na een rijk gezegend 
leven Amplonia van den Berg-Helderman. Zij woonde in 
De Morgenster en was 93 jaar oud. In 1974 kwamen 
Han en Ammy van den Berg met hun drie kinderen 
vanuit IJmuiden naar Zoetermeer. Zij woonden aan het 
Kooienswater en waren betrokken bij de kerk in 
Meerzicht. Ammy was een muzikale vrouw. Zij was 
dirigent van verschillende koren en zanggroepjes. Zij 
leefde actief mee met haar kinderen en klein- en 
achterkleinkinderen. Tot op hoge leeftijd was zij 
energiek en helder van geest. Zo volgde zij online de 
kerkdiensten waarin haar zoon - die predikant is - 
voorging en besprak dan na afloop die dienst met hem. 
Lichamelijke ongemakken maakten een verhuizing naar 
Albrandswaard en later De Morgenster noodzakelijk. 
Op dinsdag 16 augustus om 12.00 uur wordt zij 
begraven na een dankdienst voor haar leven in de aula 
van Meerbloemhof. Daar klinkt een passage uit een brief 
van Paulus: 'Geloof, hoop en liefde, maar de meeste 
hiervan is de liefde.' Na de begrafenis is er gelegenheid 
om de familie te ontmoeten. De dienst is live (dus niet 
op een later tijdstip!) te volgen via: 
 
 

 

We leven mee met de kinderen en kleinkinderen. 
Correspondentieadres:  
 
Via de kerkelijke ledenadministratie vernamen wij dat op 
27 juli is overleden de heer Paul Adriaan Fijn van Draat, 
echtgenoot van ons gemeentelid mevr. Fijn van Draat- 
Mathlener. Hij is 88 jaar geworden. Tot zijn verhuizing 
naar De Boomgaerd in oktober 2021, woonde hij met 
zijn vrouw op het                   De heer Fijn van Draat is 
op 3 augustus begraven in Drenthe. Wij wensen zijn 
vrouw en hun familie en allen die hem zullen missen de 
troostende nabijheid van God en mensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactie Nieuwsbrief PWZZ 
 

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

Voor  de  Nieuwsbrief  van  zondag  21  augustus  2022 
kopij uiterlijk woensdag 17 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 14 augustus 2022 
 

Liturgische kleur: Groen 
Voorganger: Ds. Jan van der Wolf 
Ouderling: Beppie van der Plas 
Diaken: Willy Tieman 
Organist: Dries Piening 
Lector: Marije Verheijke 
Koster: Wim van der Ende 
Koffieschenkers: Inge Reinking 
 Eveline van Velzen  
1ste Collecte: Zomerzending Egypte ZWO 
2de Collecte: Kerk 
Beamer: Loes van der Sluis 
Live Stream: Arie van den Berg 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 

U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 

Zingen: 'Tienduizend redenen' 
 Lied 617a (Hemelhoog) 
 

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  
 

Kyriegebed 
 

Stilte 
 

Glorialied: 'Bless the Lord'   (3x)  
 Lied 103e (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 
 

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

Schriftlezing: Deuteronomium 34 (NBV) 
 

Luisterlied: 'Onbereikbaar dichtbij' 
 ('Lied van Mozes' - Stef Bos) 
 https://www.youtube.com/watch?v=MqSEa-PuQW0 
 

 De zon komt op 
 Ik zie in de verte 
 Een groene vallei 
 Voorbij de rivier 
 Tijd om te rusten 
 Tijd voor de stilte 
 Mijn ogen zijn moe 
 Ik heb zoveel gezien 
 

 En ik zag de vrije val 
 Zag het gouden kalf 
 Zag ze drinken en dansen 
 om zichzelf te vergeten 
 Ik zag een heilig vuur 

 En ik zag het diepste dal 
 Water uit een rots 
 En brood viel uit de hemel 
 

 En nu sta ik hier 
 Op een grens in de tijd 
 Dit is het eindpunt 
 De reis is voorbij 
 En daar aan de overkant 
 Ligt het beloofde land 
 En het is 
 Onbereikbaar 
 Het is onbereikbaar 
 Dichtbij 
 

 Ik kan deze tijd 
 Soms niet meer lezen 
 Teveel onheilsprofeten 
 Met het hart op de tong 
 En ik zie mijn volk 
 Ik zie mijn volk vaak 
 Ontevreden 
 En ze weten soms zelf niet waarom 
 

 En ik dacht dat ik altijd 
 Opnieuw kon beginnen 
 Maar ik heb vaak teveel 
 Verkeerd ingeschat 
 Laat iemand anders 
 Het loflied maar zingen 
 Ik heb alles gegeven 
 Alles gegeven 
 Wat ik had 
 

 En nu sta ik hier 
 Op een grens in de tijd     
 Dit is het eindpunt 
 De reis is voorbij 
 En daar aan de overkant 
 Daar aan de overkant 
 Ligt het beloofde land 
 En het is 
 Onbereikbaar 
 Het is onbereikbaar 
 Het is onbereikbaar 
 Dichtbij 
 

Verkondiging 
 

Piano- of orgelspel 
 

Zingen: 'Er is een land van louter licht' 
 Lied 753 couplet 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (NLB) 
 

Collecte 
 

We gedenken 
 

Zingen: 'Heer, die mij ziet zoals ik ben' 
 Psalm 139 couplet 1 en 4 (NLB) 
 

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

U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 

Zingen: 'Zolang wij ademhalen' 
 Lied 657 couplet 1, 2, 3 en 4 (NLB) 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=MqSEa-PuQW0

