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Nieuwsbrief  
   

Zondag 4 september 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 gaat het over zachtmoedigheid als vrucht van 
de Geest (Galaten 5:22). In onze harde maatschappij 
wordt zachtmoedigheid vaak geassocieerd met 
zwakheid, maar in deze dienst zal duidelijk worden dat 
het niet iets is voor 'watjes'. Het leven van Mozes en 
Jezus Christus laat ons dat zien. De lezingen zijn:  
Numeri 12:1-13, Matteüs 11:28-30 en Galaten 5:22-23. 
Ds. Jan van der Wolf gaat voor. 
 

Dienst volgende week zondag 
 

Op 11 september gaat het over vriendelijkheid. De 
boodschap lijkt simpel: Gij zult vriendelijk zijn! Of zoals 
SIRE het in 2019 zei: #doeslief. Daar zit meer aan vast 
dan je op het eerste gezicht denkt. Ds. Els van der Wolf-
Kox leidt de dienst. 
 

Toelichting op de collecte’s 
 
 

1ste collecte: Werelddiaconaat Myanmar 
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak 
tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij 
nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The 
Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M), een 
partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in om de 
toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor 
mensen met lepra of een lichamelijke handicap te 
verbeteren. TLMI-M stimuleert mensen met een 
lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen, zowel 
geestelijk als lichamelijk. Dit doet zij bijvoorbeeld door 
vaktrainingen te geven, microkredieten te verstrekken 
en bedrijven te stimuleren om gehandicapten in dienst 
te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M mensen met 
een handicap bij integratie of re-integratie in hun 
gemeenschap. Ook kunnen zowel kinderen als 
volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, 
zoals fysiotherapie en logopedie.  
 

2de collecte: Kerk 
 
Startzondag 18 september: van hart tot hart 
 

Achter de schermen denkt een groepje mensen van 'wij 
van zuid' na over de startzondag. Het belooft inspirerend 
en gezellig te worden. Maar hoe? Dat hoor je zodra we 
meer weten. 
 
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. 
 
Oasedienst donderdagmiddag 22 september 
 

Veel mensen uit de wijk van De Oase en de 
Pelgrimskerk beginnen op zondagmorgen hun plek te 
vinden in De Regenboog. Het is wennen, maar ook fijn 
om met 'oude bekenden' en nieuwe mensen samen te 
komen om God te loven, te bidden en te danken, je te 
verdiepen in zijn Woord en elkaar na afloop te 
ontmoeten. We zien ook dat voor een aantal mensen 
het tijdstip van de dienst te vroeg is en/of de afstand 
naar De Regenboog te groot is. Daarom is er op 
donderdagmiddag 22 september om 15.00 uur een 
Oasedienst, een kleine viering met een kopje koffie/thee 
na afloop. Niet alleen voor mensen uit Meerzicht! 
Iedereen die wil komen, is welkom. Contactpersoon 
voor deze dienst: Annie Huls, M 06 12 14 62 52. 
 

Kliederkerk zaterdag 24 september  
 

Op zaterdagmiddag 24 september is er weer Klieder-
kerk in De Oase. Volgende week meer hierover in de 
nieuwsbrief. 
 

Stil worden kun je leren… 
 

Je kunt je nog aanmelden voor één van de introductie-
bijeenkomsten 'Stil worden kun je leren'. De ene 
bijeenkomst is op een avond: 8 september van 19.30-
21.00 uur in De Regenboog. De andere is op een 
ochtend: 22 september van 9.30-11.00 uur in De Oase. 
In oktober starten de meditatiebijeenkomsten. Wil je 
meedoen, stuur me dan even een mailtje 
(evanderwolfkox@gmail.com) of appje (06 38 63 62 92). 
Dan weet ik wie ik kan verwachten. 

Ds. Els van der Wolf 
 

Afhaal-Klaver4-maaltijd 
 

Op dinsdag 6 september is er weer een (afhaal) 
Klaver4-maaltijd. De maaltijden kunnen tussen 16.30 en 
17.30 uur afgehaald worden in De Oase. Zo nodig 
kunnen deze ook thuisbezorgd worden. Het project 
'opvang Oekraïense vluchtelingen in Zoetermeer' 
hebben we inmiddels afgesloten.  
De netto opbrengst is nu bestemd voor het project 
'kansen voor jongeren in achterstandswijk Libanon' en 
voor het project van 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
mailto:evanderwolfkox@gmail.com
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Let op: voor deelname aan de maaltijden graag voor 
deze ene keer telefonisch opgeven bij Grietje Cusell,    
M 06 38 10 42 57 of E ma-grietje@hetnet.nl 
Uiterlijk maandag 5 september voor 20:00 uur. 
 

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 
Matthé Vermeulen en de muziek wordt verzorgd door 
Frank van de Beld. Daarna bent u welkom voor de 
enige, echte inloophuis pannenkoeken. 
 

Seniorensoos 'De Oase' 
 

Op maandagmiddag 5 september ontvangen wij u 
weer graag voor onze tweewekelijkse bijeenkomst.  
We beginnen om 14.00 uur; deur open om 13.30 uur. 
Belangstellenden zijn welkom.  
Thea Heemskerk, T (079) 351 25 72, Mary Lemmers,    
T (079) 351 47 19. 
 

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 
woensdag 14 september.  
Aanvang 14.30 uur, einde rond 16.00 uur. 
De  volgende  bijeenkomsten  zijn  op 28 september en 
12 oktober.  
Iedereen van harte welkom. U kunt worden opgehaald, 
neem daarvoor contact op met:  
Janny de Zeeuw, M 06 51 41 45 69 of  
Marga Schipper, M 06 47 59 42 69 of 
Marijke Vis, M 06 22 48 74 66 / T (079) 361 54 64.  
Wij verheugen ons erop u weer te zien en te spreken. 
 

Creagroep september 
 

Op maandagochtend even gezellig een handwerkje of 
kaarten maken voor het goede doel? Van harte welkom! 
Wij zijn op 12 en 26 september in de Regenboog van 
9.30-11.30 uur.  
Info: Irene, M 06 30 48 55 82 
 

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 

 
Wij van Zuid 

 

Bloemengroet 
 

Het eerste boeket bloemen is bestemd voor Willemijn 
Oskam   Wij wensen haar een 
spoedig herstel toe. 

Het tweede boeket gaat naar Annie Cok 
                       als groet vanuit de gemeente. 
 

Meeleven 
 

Mw. Coby Velzen verblijft in WelThuis Vivaldi, Brecht-
zijde 45, 2725 NR. Het herstel wat noodzakelijk is voor 
de operatie die zij moet ondergaan, gaat langzaam.  

Mw. Tiny Droppert verblijft in Zorgpension Zoetermeer, 
Brechtzijde 20, 2725 NS, en merkt dat zij vooruitgaat. 
Mw. Wil de Jong-Slump             is 
nog altijd in HMC Westeinde in Den Haag. Zij mist de 
vertrouwde mensen om zich heen en is in afwachting 
van een andere plek.  
Mw. Willemijn Oskam-Huurman 
        herstelt thuis van haar gebroken heup. Het 
meeleven doet haar goed 
Dhr. Kees van de Graaf       heeft 
een nieuwe heup gekregen. De operatie is geslaagd en 
hij is weer thuis. 
Mw. Nely Gomes-Poortvliet                                is 
herstellende van een knieoperatie en verblijft in 
Zorgpension Zoetermeer, Brechtzijde 20, 2725 NS. 
Mw. Corry Beltman-Pruim 
heeft een nieuwe knie gekregen. Het herstel vraagt haar 
veel energie. 
Dhr. Jan van Vliet                               heeft een 
blaasoperatie ondergaan. Het is nog wachten op 
uitslagen. 
 

Verjaardagen 
Mw. J. van der Veere-Tuit wordt op 4 september 83 jaar. 
 
Mw. A. Bazuin-Vos wordt op 4 september 82 jaar. 
 
Dhr. A.M. Boks wordt op 5 september 90 jaar. 
 
Dhr. J. van den Hurk wordt op 8 september 92 jaar. 
 
Mw. G.C.A. Mons wordt op 8 september 83 jaar. 
 
Mw. T. Slingerland-Hoogendoorn wordt op 8 september 
81 jaar. 
Dhr. F.R. Goutier wordt op 10 september 84 jaar. 
 
 

Allen van harte gefeliciteerd!!! 
 

Rectificatie 
In de Nieuwsbrief van zondag 28 augustus staat dat de 
bloemengroet ging naar mw. Suze Mesman, naar 
aanleiding van het overlijden van haar man. Het laatste 
is niet juist. De heer Hans Mesman woont al enige tijd in 
WelThuis Vivaldi, maar hij is niet overleden. Bij het 
bezorgen van de bloemen is aan mw. Mesman excuus 
gemaakt over de onjuiste berichtgeving. 
 
 
 

Redactie Nieuwsbrief PWZZ 
 

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

Voor  de  Nieuwsbrief  van  zondag  11  september 2022 
kopij uiterlijk woensdag 7 september 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:ma-grietje@hetnet.nl
mailto:lezers@kerkinzoetermeer.nl
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 4 september 2022 
 

Liturgische kleur: Groen 
Voorganger: Ds. Jan van der Wolf 
Ouderling: Henry van der Wiel 
Diaken: Monique Schrijver 
Organist: Hans Jansen 
Lector: Maries Verheijke 
Koster: Maarten van Elzingen 
Kindernevendienst: Marieke van der Zee 
Oppasdienst: Trudy Sneller 
Koffieschenkers: Sandra Bouwens en 
 Marja Oosterveen 
1ste Collecte: Werelddiaconaat Myanmar 
2de Collecte: Kerk/Wijkwerk 
Beamer: Willem van Lonkhuyzen 
Live Stream: Eveline van Velzen 

 
Orgelspel 
 
Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 
Aanvangslied: 'Rond het licht dat leven doet' 
 Lied 287 couplet 1, 2 en 5 (NLB) 

 
Stil gebed 
 
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. 
 
Zingen: 'Wij wachten stil op Gods ontferming' 
 Psalm 33 couplet 8 (NLB) 

 
Gebed om ontferming 
 
Belijden 
 
(v.) Met de hele kerk 
(a.) bevestigen wij 
 dat wij geschapen zijn 
 naar Gods beeld en gelijkenis, 
 als vrienden van Christus, 
 in de kracht van de Geest. 
(v.) Met mensen van overal 
(a.) bevestigen wij 
 dat Gods goedheid 
 in het hart van de mensheid 
 dieper geplant is 
 dan al wat verkeerd is. 
(v.) Met de hele schepping 
(a.) vieren we het wonder van het leven, 
 uw wegen die zich ontvouwen, 
 U, werkzaam voor eeuwig 
 in onszelf en in onze wereld. 
 Amen. 

Glorialied: 'Laudate omnes gentes' 
 Lied 117d (NLB) (3 maal zingen) 

 
Wij ontsteken 2 kaarsen in verbondenheid met 
de kinderen en de tieners 
 
Lied met de kinderen: 'Voor mij is geluk' 
 Lied 783 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 

 
De kinderen gaan naar hun nevendienst 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Inleiding op het thema 
 
1ste Schriftlezing: Numeri 12 vers 1 - 13 
 
2de Schriftlezing: Matteüs 11 vers 28 - 30 
 
3de Schriftlezing: Galaten 5 vers 22 - 23 
 
Zingen: 'Laat de woorden die we hoorden' 
 Lied 422 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 

 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: 'Hef op uw hoofden, poorten wijd' 
 Lied 435 couplet 1 en 2 (NLB) 

 
De kinderen komen terug 
 
Inzameling van de gaven 
 
Gebeden 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed 
afgesloten met het bidden van het Onze Vader (NBG 2021) 

 
U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 
Slotlied: 'Grote God, wij loven U' 
 Lied 413 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 

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


