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Nieuwsbrief  
   

Zondag 11 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 opnieuw een vrucht van de Geest, een zoete 
vrucht: vriendelijkheid. De boodschap lijkt simpel: Gij 
zult vriendelijk zijn! Of zoals SIRE het in 2019 zei: 
#doeslief. Maar er zit meer aan vast dan je denkt. Wat 
is het geheim van echte vriendelijkheid?  
Ds. Els van der Wolf-Kox leidt de dienst.  
 

Dienst volgende week Startzondag 18 september 
 

Startzondag met hartige taart!? 

 

Van hart tot hart is ons jaarthema en ook het thema van 
deze startdienst. In een kerk gaat het al snel om 
organisatorische zaken. Dat is ook nodig, maar 
uiteindelijk gaat het om ons hart. Kunnen we zo met 
elkaar omgang dat we in elkaars hart mogen kijken?  
Dat geeft in alle kwetsbaarheid echte verbinding. Voor 
de preek laten we ons inspireren door één van de 
meeste ontroerende zinnen uit de Bijbel: 'De Heer sprak 
vertrouwelijk met Mozes, zoals een mens met een 
vriend spreekt'. (Exodus 33 vers 11). Wat zou er 
besproken zijn? Anaviem zorgt voor een feestelijke 
muzikale bijdrage en na de dienst is er koffie. Voor 
kinderen is er spelmateriaal in de kerkzaal. En daarna 
gaan we met z’n allen hart           -ige taart eten. 
Aan u de vraag: wilt u een hartige taart bakken? Van 
één taart kunnen al gauw acht mensen eten, dus we 
hoeven niet allemaal bakkers te zijn. We vertrouwen 
erop dat er voor iedereen genoeg is. De kerk zorgt voor 
een drankje erbij. Ds. Jan en Els van der Wolf gaan 
samen voor. 
 

Toelichting op de collecte’s 
 
 

1ste collecte: Diaconie 
2de collecte: Jong Protestant 
 (De kerk: een thuis voor jongeren) 

 

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 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 
 
(Afhaal) Klaver-4 maaltijd 
 

Op dinsdag 13 september is er weer een (afhaal) 
Klaver-4 maaltijd. De maaltijden kunnen tussen 16.30 
en 17.30 uur afgehaald worden in De Oase. Zo nodig 
kunnen deze ook thuisbezorgd worden. De netto 
opbrengst is bestemd voor het project 'kansen voor 
jongeren in achterstandswijk Libanon’ en voor het 
project van Debora Molenaar, die voor Euro relief 
werkzaam is op het eiland Samos in Griekenland. 
Let op: voor deelname aan de maaltijden graag voor 
nog een keer telefonisch opgeven bij Grietje Cusell: M 
06 38 10 42 57 of E ma-grietje@hetnet.nl 
Opgeven voor maandag 12 september 20.00 uur. 
 

Koffiemiddag 
 

Zo lang 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 of T (079) 361 54 64.  
Wij verheugen ons erop u weer te zien en te spreken. 
 

Inloophuis 
 

U bent vrijdag 16 september 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.  

https://www.pwzz.nl/
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:evanderwolfkox@gmail.com
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
mailto:ma-grietje@hetnet.nl
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Om half twaalf is er een korte viering. De voorganger is 
Marga Schipper en de muziek wordt verzorgd door 

Geert Stauttener. Daarna bent u welkom voor soep en 
een broodje. 

 
Boekentafel 
 

Op startzondag 18 september is er na de kerkdienst  
weer 'Boekentafel'. U kunt hier boeken, kaarten en 
geschenken vinden die passen bij het thema van het 
Kerkelijk jaar. 
Kom graag even langs, welkom! 
Wilt u s.v.p. contant geld meenemen? 

 
Stil worden kun je leren… 
 

Je kunt je nog aanmelden voor de introductie-
bijeenkomst 'Stil worden kun je leren' op donderdag-
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 E 
evanderwolfkox@gmail.com of appje M 06 38 63 62 92. 
Dan weet ik wie ik kan verwachten. 
 

Ds. Els van der Wolf 

 
Oasedienst  
 

Veel mensen uit de wijk van De Oase en de Pelgrims-
kerk 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: Samen Eén  
 

Team Kliederkerk heeft er zin in. Op zaterdagmiddag 
24 september vanaf half 4 is er weer Kliederkerk in De 
Oase. Kliederkerk is voor kinderen en volwassenen 
samen. In een ongedwongen sfeer verken je een 
bijbelverhaal en ben je gemeente van Christus. Het 
eerste uur is voor ontdekken, spelen, knutselen rond het 
thema 'Samen Eén.' Iedereen hoort erbij. Dat gaan we 
beleven met elkaar. Om kwart voor 5 is er een korte 
viering waarin allerlei elementen uit dat eerste uur 
terugkomen. En daarna eten we samen pannenkoeken. 
Kom met je (klein)kind, neefje, buurmeisje en doe mee! 
Wie wil ons helpen door thuis pannenkoeken voor ons 
te bakken? Aanmelden bij Gerda Vooijs, via whatsapp 
M 06 21 83 82 57 of mail E gerdavooijs@gmail.com 

 
Ik zeg Ja!? 
 

Op maandag 26 september (De Regenboog; 19.30 
uur) gaat een kring van start over de kernzaken van 
geloven. Naast boeiende info is er uiteraard ook 
uitwisseling. Hoe krijgt het geloof vorm in mijn eigen 
leven?  Wat is voor mij 'heilig'? Deze kring is voor 
iedereen  die  'Ja'  wil  zeggen  tegen  God  en het geloof.  
 

Maar ook voor een ieder die daar (nog) niet zeker van 
is. In het vroege voorjaar is er gelegenheid om 
'belijdenis te doen' in een kerkdienst. Want wil je het 
volhouden op de weg van het geloof dan moet een je 
'statement doen' en 'commitment tonen'. Er is een 'Ja' 
nodig, maar ook toewijding. Als je wilt verkennen wat dat 
voor jou betekent dan is deze kring net iets voor jou. De 
groep komt ongeveer eens per 3-4 weken bij elkaar. Er 
zijn al twee mensen die meedoen. Opgave en info: Ds. 
Jan van der Wolf (E jtvanderwolf@gmail.com of  M 06 
38 63 62 93 (ook Whatsapp)). Laat ook weten als je wel 
mee wilt doen maar de eerste keer niet kunt. 
 

Van hart tot hart bijeenkomsten 
 

Ons jaarthema is 'Van hart tot hart'. Hoe kunnen we zo 
met elkaar in gesprek zijn dat wat ons ten diepste 
bezighoudt gedeeld kan worden? Ons geloof, maar ook 
onze vragen. Onze hoop, maar ook onze 
moedeloosheid. Want dat geeft echte verbondenheid. 
Om ons daarin te oefenen worden er twee identieke 
'Van hart tot hart bijeenkomsten’  gehouden. We gaan 
op een ongedwongen manier in een veilige sfeer met 
behulp van een spel in gesprek. Een prikkelende 
werkvorm daagt ons uit om wat ons beweegt te delen. 
We zullen ontdekken dat het een serieus vrolijk 
gebeuren wordt. Als deze ontmoetingen goed bevallen 
worden ze gemeentebreed georganiseerd. 
Data: dinsdagavond 27 sept. van 20.00-21.30 uur  en 
woensdagmorgen 28 sept. van 10.00-11.30 uur. 
Je kunt je voor één van deze ontmoetingen opgeven bij 
Ds. Jan van der Wolf (E jtvanderwolf@gmail.com of M 
06 38 63 62 93 (ook Whatsapp)) 
 

Wij van Zuid 

 

Bloemengroet 
 

De eerste bloemengroet gaat als groet vanuit de 
gemeente naar mevrouw Tine de Wit 
   
De tweede bloemengroet is bestemd voor mevrouw Cox 
Spaans              Wij wensen haar 
een goed herstel toe van haar gebroken pols. 
 

Meeleven 
 

Dhr. Jan van Vliet                                     heeft tot zijn 
opluchting een relatief goede uitslag gekregen. Hij en 
zijn vrouw Nita zijn dankbaar voor alle meeleven. 
Dhr. Gerard Weerdenburg 
        heeft een ingrijpende operatie ondergaan en is 
voorzichtig op weg naar herstel. 
Mw. Wil de Jong-Slump 
verblijft tijdelijk in De Eshoeve, Doorniksestraat 150-
152, 2587 AZ Den Haag (Scheveningen). 
Mw. Ria Land-Mulder 
verblijft voor revalidatie in WelThuis Vivaldi, Brechtzijde 
45, 2725 NR. 
Mw. Nely Gomes-Poortvliet                                 verblijft 
in Zorgpension Zoetermeer, Brechtzijde 20, 2725 NS. 
Mw. Willemijn Oskam-Huurman 
       herstelt thuis van een gebroken heup.  
Mw. Coby Velzen verblijft in WelThuis Vivaldi, 
Brechtzijde 45, 2725 NR.  
Mw. Tiny Droppert verblijft in Zorgpension Zoetermeer, 
Brechtzijde 20, 2725 NS. 
 
 

mailto:evanderwolfkox@gmail.com
mailto:gerdavooijs@gmail.com
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
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Mw. M.R.E. Paul-Stout 
heeft een overbelast been en moet er rust mee houden, 
waardoor zij voorlopig niet kan wandelen. 

 
Bericht van overlijden 
 

Via de kerkelijke ledenadministratie vernamen wij dat 
ons gemeentelid de heer Cornelis Leendert (Kees) den 
Haan is overleden op 25 augustus 2022. Hij is 80 jaar 
geworden. Sinds eind 2020 woonde dhr. Den Haan in 
de Floriadehof. Daarvoor woonde hij met zijn vrouw Nel   

                       De begrafenis heeft vrijdag 2 
september in besloten kring plaats gevonden. Wij 
wensen mevr. Nel den Haan, hun verdere familie en 
allen die hem zullen missen de troostende nabijheid van 
God en mensen. 
 
Verjaardagen 
 
 

Mevr. J. Boks-Poorter wordt op 11 september 88 jaar.  
 
Mevr. C. van Gend-Houtstra wordt op 12 september 95 
jaar. 
Dhr. J. Mast wordt op 13 september 87 jaar. 
 
Dhr. A.H.W. van de Water wordt op 13 september 87 
jaar. 
Mevr. A.M. Rijsdijk-van Helden wordt op 14 september 
85 jaar. 
Dhr. L.F. Sol wordt op 15 september 82 jaar. 
 
Mevr. M. Kanters-Fransen wordt op 16 september 88 
jaar. 
Mevr. C. Noordhoek-van den Haak wordt op 17 
september 85 jaar. 
 

Allen van harte gefeliciteerd!!! 
 
Bedankje 
 

Bedankt voor de prachtige kaarten, de appjes, de 
telefoontjes, de bloemen, de zorg, de aandacht, 
maaltijden, bloemen vanuit de PWZZ, het is 
overweldigend, hartverwarmend, zo mooi allemaal! 
 

Een dankbare Willemijn Oskam 

 
Bericht van de nieuwsbrief redactie: 
 

De laatste weken blijkt een aantal gemeenteleden de 
digitale versie van de nieuwsbrief onregelmatig of 
helemaal niet meer te ontvangen. Weet dat deze storing 
onze aandacht heeft. We hopen, dat dit binnenkort is 
opgelost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Redactie Nieuwsbrief PWZZ 
 

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

Voor de Nieuwsbrief van zondag 18 september 2022 
kopij uiterlijk woensdag 14 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 11 september 2022 
 

Liturgische kleur: Groen 
Voorganger: Ds. Els van der Wolf-Kox 
Ouderling: Sofie van der Linden 
Diaken: Elma van den Broek 
Organist: Dries Piening 
Lector: Niels Maas 
Koster: Wim van der Ende 
Kindernevendienst: Trudy Sneller 
Oppasdienst: Hilde Maassen 
Koffieschenkers: Greet de Jongh en 
 Mellien Bessembinders 
1ste Collecte: Diaconie 
2de Collecte: Jong Protestant 
 (De kerk: een thuis voor jongeren) 
Beamer: Loes van der Sluis 
Live Stream: Kees van de Graaf 

 
Orgelspel 
 
Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 
Aanvangslied: 
 

 'Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere' 
 Lied 868 couplet 1, 2 en 5 (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. 
 
Gebed, waarin een aantal keren het lied 
'Goedheid is sterker dan slechtheid' wordt gezongen 
 
- Goedheid is sterker dan slechtheid 
 liefde sterker dan haat. 
 Licht is sterker dan duister, 
 leven sterker dan dood. 
 
- Hoopvol zijn wij, hoopvol zijn wij, 
 sinds Hij ons liefhad. 
 Hoopvol zijn wij, hoopvol zijn wij, 
 sinds Hij ons liefhad. 
 
Kindermoment 
 
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 eigen dienst 
 

Gebed om de Heilige Geest 
 
1ste Schriftlezing: Galaten 5 vers 13 - 16 en 22 - 23a 
 (NBV21) 

 
2de Schriftlezing: 2 Korintiërs 6 vers 4 - 8a 
 (Bijbel in Gewone Taal) 

 
Zingen: 'Zo vriendelijk en veilig als het licht' 
 Lied 221 couplet 1 en 3 (NLB) 

 
Verkondiging 
 
Muzikale meditatie en luisterlied 
 

 'Liefde en vrede' 
 van en door Dries Piening 

 
- Wie het leven wil liefhebben 
 En de goede dagen wil zien 
 Weerhoud zijn tong van het kwade 
 Weerhoud zijn lippen van bedrog 
 Hij wijkt af van het kwade en doet het goede 
 Hij zoeke de vrede en jage die na 
 
- Wie zijn naasten wil liefhebben 
 En hen altijd bij zich wil zien 
 Spreek dan altijd in de liefde 
 Dan zal God bij je zijn 
 En zoek dan samen vrede door samen te zoeken 
 God geeft je de liefde, dus zoek nu Zijn weg 
 
- Wie zal jou nu liefhebben 
 Als je ’t goede nergens meer ziet 
 Je vindt je weg niet in de vrede 
 En alles om je heen verdort 
 Zoek dan de mensen op en bid dan tot God 
 Zoek samen de vrede en jage die na 
 
 De heilige Geest, uit de hemel gezonden 
 En uit Zijn kracht hebben predikers 
 U dingen verkondigd 
 
 Hij komt tot jou als je tot Hem spreekt 
 Hij heeft je lief en Hij kent je 
 
De kinderen komen terug 
 
Inzameling van de gaven 
 
Gebeden 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed 

afgesloten met het zingen van het 'Onze Vader' Lied 371  
 
U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 
Slotlied: 'Geef vrede door van hand tot hand' 
 Lied 1014 couplet 1, 2, 3, 4 en 5 (NLB) 

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

 


