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Nieuwsbrief  
   

Zondag 25 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 
 

 

  

Over de kerkdienst 
 

Nog een paar vruchten van de Geest hebben we tegoed 
in onze serie over Galaten 5: 22 - 23a. Vandaag gaat het 
over de vrucht zelfbeheersing. 'Wie zichzelf overwint, is 
sterker dan wie een stad inneemt,' zegt de Spreuken-
dichter. Waar haal je zelfbeheersing vandaan? En ben 
je nog wel vrij als je jezelf beheerst? We lezen Galaten 
5: 13 - 26. In deze dienst laten we ons niet alleen voeden 
door woorden uit de Bijbel, maar ook door de tekens van 
brood en wijn. We vieren de Maaltijd van de Heer. Onze 
cantorij, o.l.v. Sabine Geerlof-van de Zande zingt voor 
en met ons. Ds. Els van der Wolf-Kox leidt de dienst. 
 

Toelichting bij de collecte: 
 

1ste collecte: Stichting Oosterfaantje Zoetermeer 
(jaarproject) 
Deze stichting, die gerund wordt door vrijwilligers, geeft 6 

dagen per week voedselpakketten uit aan huishoudens 
die niet in aanmerking komen voor ondersteuning van de 

voedselbank maar wel moeilijkheden ervaren om rond te 
komen. In de afgelopen tijd hebben zij een enorme 
toename gezien van het aantal gezinnen dat een beroep 
doet op voedselhulp via de stichting. Met onze bijdrage 
kunnen wij helpen om dit mogelijk te maken. In de 
afgelopen maanden is er € 1046,15 ingezameld. 
 

Jaap Bos voor de laatste keer koster 
 

Deze zondag is Jaap Bos voor de laatste keer onze 
koster van dienst. Jaap was zo’n 20 jaar lang koster in 
De Regenboog. Vaak als eerste in de kerk en als laatste 
weg; tussendoor zorgen dat het gebouw verwarmd en 
verlicht is en zorgen dat alle benodigde spullen zijn 
klaargelegd. Jaap was ook nooit te beroerd om in te 
vallen of te ruilen. We willen Jaap voor al dit jarenlange 
werk heel hartelijk bedanken en hebben hem als blijk 
van waardering een boeket gegeven. Gelukkig blijft 
Jaap nog wel beschikbaar voor het tuinwerk om de kerk. 
Extra tuinhanden daar zijn overigens welkom. 
Henry van der Wiel/Voorzitter werkgroep kerkrent-
meesters. 
 

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. 
 
 

 

Zondag 2 oktober 
 

Volgende week zondag gaat het over vrede als vrucht 
van de Geest (Galaten 5: 22). 'Vrede' is in de Bijbel een 
breed begrip. Hier in Galaten lijkt het te gaan over de 
persoonlijke dimensie van de vrede. We willen allemaal 
in vrede leven met elkaar. Waarom is dat zo moeilijk? 
Hoe leef je in vrede met jezelf en anderen? Wat is het 
geheim? De voorganger is ds. Jan van der Wolf. 

 
Ik zeg Ja!? 
 

Op 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, of daarover nadenkt. Er zijn al 
aanmeldingen. 
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 wil doen maar de eerst 
keer niet kunt. 
 

Van hart tot hart bijeenkomsten 
 
 

Ons jaarthema is 'Van hart tot hart.' Daarom houden we 
twee identieke 'Van hart tot hart bijeenkomsten'. We 
gaan in een kleine groep (max. 10 personen) op een 
ongedwongen manier in een veilige sfeer in gesprek. 
Een prikkelende werkvorm daagt ons daarbij uit. We 
zullen ontdekken dat het een serieus vrolijk gebeuren 
wordt. 
Data: dinsdagavond 27 september van 20.00-21.30 
uur en woensdagmorgen 28 september van 10.00-
11.30 uur. Je kunt je voor één van deze ontmoetingen 
in De Regenboog opgeven bij ds. Jan van der Wolf,                    
(E jtvanderwolf@gmail.com of M 06 38 63 62 93 (ook 
Whatsapp)) 
 

Christelijke meditatie 
 

Een klein uur van stilte en gebed. De eerstvolgende 
bijeenkomsten zijn donderdagavond 6 oktober van 
19.30-20.30 uur in De Regenboog en donderdag-
ochtend 20 oktober van 9.30-10.30 uur in De Oase. 
Welkom! Aanmelden is niet nodig. Je kunt zo aanschui-
ven, ook als je geen lid van een kerk bent en geen 
ervaring met mediteren hebt. Informatie en leiding:       
ds. Els van der Wolf, E evanderwolfkox@gmail.com of 
M 06 38 63 62 92 
 

 

https://www.pwzz.nl/
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:evanderwolfkox@gmail.com
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:evanderwolfkox@gmail.com
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Regenboogconcert 28 september om 20.15 uur 
 

De Regenboogconcerten bestaan 15 jaar en het 
jubileumseizoen opent met een concert door de 
winnares van het Oskar Back vioolconcours 2022, 
Isobel Warmelink. De jury prees haar om haar gepas-
sioneerde spel en fantastische samenspel met het 
orkest. Zij brengt een prachtig en zeer gevarieerd 
programma, met werken van Bach, Mozart, Messiaen, 
Adams en Tansman. Zij wordt begeleid door de Itali-
aanse pianist Alessandro Soccorsi. Reserveren is nood-
zakelijk en kan via: www.regenboogmuziek.nl 
 

Klaver-4-maaltijd in Oase 
 

Op dinsdag 27 september is er weer een Klaver-4-
maaltijd, begintijd 17.30 uur. Leuk om weer gezamenlijk 
te kunnen eten. Zo nodig kunnen de maaltijden ook 
thuisbezorgd worden. De netto opbrengst van deze 
maaltijden gaan naar de projecten "Kansen voor 
jongeren in achterstandswijk Libanon", het project van 
Debora Molenaar die voor Euro relief werkzaam is op 
het eiland Samos in Griekenland, en het project 
'Noodhulp overstromingen Pakistan'.  
Voor deelname aan de maaltijden telefonisch opgeven 
bij Ria van Dam, M 06 49 85 45 26 of via e-mail 
E mtderuiter48@gmail.com  
Opgave op maandag 26 september voor 20:00 uur. 
 

Koffiemiddag in 't Centrum 
 

De eerstvolgende koffiemiddag is op woensdag 28 
september. De daarop volgende zijn 12 en 26 oktober. 
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, 
Marga Schipper, M 06 47 59 42 69 of met 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. 
 

Wie wil helpen bij schoolontbijt? 
 

Een school in Meerzicht is vorig schooljaar begonnen 
met een schoolontbijt omdat bleek dat 50% van de 
kinderen zonder ontbijt naar school komt. Hierdoor 
kunnen kinderen zich minder goed concentreren. De 
school heeft veel leerlingen waarvan ouders kampen 
met financiële problemen. Men heeft nog vrijwilligers 
nodig die bereid zijn het ontbijt op een bepaalde dag of 
dagen klaar te maken, te delen en op te ruimen. Is dat 
iets voor u? Informatie en aanmelding bij Tineke 
Blankespoor, diaconie. 
 

Present Sinterklaasproject 2022 
 

Ook dit jaar zoekt Stichting Present Zoetermeer vrijwil-
ligers die cadeaus willen kopen voor gezinnen die de 
middelen niet hebben om Sinterklaas te vieren. Wij 
zamelen de cadeautjes in en onze Pieten brengen deze 
op 3 december bij de gezinnen langs. Hoe kunt u hel-
pen?    Als u een of meerdere kinderen een cadeau wilt 
geven, kunt u zich tot en met 30 september aanmelden 
via ons onlineformulier op: 
www.stichtingpresent.nl/zoetermeer/sinterklaasactie/ 
Ook als u niet in de gelegenheid bent om zelf een 
cadeau te kopen en/of liever praktische hulp biedt, kunt 
u zich middels dit formulier aanmelden.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Emily 
Prudencia, E emily.prudencia@presentzoetermeer.nl of 
M 06 57 52 18 56 
 

Startdienst Wij van Zuid 18 september 2022 
 

Even een terugblik? Ik heb na afloop wat reacties 
gevraagd aan de mensen die erbij waren: 
 

 
1. "Ds. Jan vertaalt de Bijbelse verhalen naar het 'nu' 

bijvoorbeeld 'waar staat jouw tent, als verwijzing naar 
de tent waar Mozes zich terugtrok in gesprek met 
God".  

2. "Twee predikanten die de startdienst doen vind ik erg 

prettig. Ze hebben allebei zo’n eigen geluid. 

Ze spreken op deze manier veel mensen aan". 

3. "Ik vind ’t een vrolijke dienst met het koor Anaviem 

erbij en zoveel kinderen die lekker aan hun tafel met 

elkaar verder gaan aan hun knutselwerk" 

 
Wat hebben we genoten van al die HARTige taarten; er 
was genoeg voor iedereen. En wat paste het lied "Lord, 
tune our hearts" goed bij het thema. We vormen met 
elkaar, ook met de mensen die thuis meeluisteren, een 
levendige gemeenschap, die het hart op de juiste plek 
hebben.   

 

 
 

Van HART TOT HART is een mooi thema; het vormt 
een soort paraplu, waaronder we diverse activiteiten 
terugvinden in dit kerkelijk seizoen.  

 
 

http://www.regenboogmuziek.nl/
mailto:mtderuiter48@gmail.com
http://www.stichtingpresent.nl/zoetermeer/sinterklaasactie/
mailto:emily.prudencia@presentzoetermeer.nl
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Van HART TOT HART? Is dit eigenlijk niet heel gewoon 
als we elkaar ontmoeten? Belangstelling hebben voor 
elkaar. Dat doen we. Meeleven in ziekte en bij vreugde? 
Dat doen we ook.  En we mogen verschillend zijn. Ds. 
Jan van der Wolf legde het thema goed uit: we kunnen 
iets doen met elkaar (denk aan samen koken bij het 
inloophuis) we kunnen met elkaar 'zijn' (40 mensen 
doen mee met de stilte bijeenkomst met ds. Els), en we 
kunnen in gesprek gaan met elkaar n.a.v. een tekst of 
een lied. Dat deden we eigenlijk ook al; een soort 
groothuisbezoek. Het is een goede zaak dat we onder 
leiding van onze eigen predikant het gesprek met elkaar 
voortzetten.   
Dat kan op 27 september en 28 september.  Zie info 
op website en deze Nieuwsbrief. 
Meer foto’s van de Startdienst op 18 september 2022 
zijn te zien op het ledendeel van de website. 
 

Tot ziens, met hartelijke groet, 
Sofie van der Linden (ouderling communicatie) 
 

Bericht van de nieuwsbrief redactie 
 

De storing, waardoor een aantal gemeenteleden de 
digitale versie van de nieuwsbrief  niet of onregelmatig 
ontvingen, is opgelost.  
Mocht u desondanks de nieuwsbrief toch niet ontvangen 
mailt u dan naar nieuwsbrief@pwzz.nl 
 
 

Wij van Zuid 
 
Bloemengroet 
 

De eerste bloemengroet is bestemd voor mevrouw Miep 
Philips, Zorgpension Brechtzijde 20, 2725 NS, afdeling 
Watertoren, k. 27, tweede verdieping. 
Wij wensen haar een spoedig herstel toe.   
De tweede bloemengroet is bestemd voor mevrouw 
Margriet van Strijen 
Ook haar wensen wij  een spoedig herstel toe. 
 

Meeleven 
 

Mw. Wil de Jong-Slump is weer in De Eshoeve, 
Doorniksestraat 150-152, 2587 AZ Den Haag, na een 
geslaagde enkel-operatie.  
Mw. Ria Land-Mulder verblijft voor revalidatie in 
WelThuis Vivaldi, Brechtzijde 45, 2725 NR. 
Mw. Tiny Droppert verblijft in Zorgpension Zoetermeer, 
Brechtzijde 20, 2725 NS. 
Mw. Miep Philips verblijft in Zorgpension Brechtzijde 20, 
2725 NS, afdeling Watertoren, k. 27, tweede verdieping. 
Mw. Nely Gomes-Poortvliet is weer thuis gekomen.  
 
Mw. Margriet van Strijen-van Nes, is thuis herstellende 
van een zware operatie. Het herstel gaat langzaam en 
vraagt veel geduld. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagen 
 

Mw. G.A.M. de Jong-Tilanus wordt op 26 september 80 
jaar. 
Mw. C. Potman-Tuitel wordt op 26 september 81 jaar. 
 
Mw. R. Leideman-Braamskamp wordt op 28 september 
84 jaar. 
Dhr. Rikus Paas wordt op 28 september 83 jaar. 
 
Mw. Miep van der Beek-Harmsen wordt op 30 
september 94 jaar. 
Mw. D.C. van Ginhoven-Meerbeek wordt op 30 
september 83 jaar. 
Dhr. J. Groenendijk wordt op 30 september 81 jaar. 
 
Dhr. Edu Prud'homme de Lodder wordt op 30 
september 80 jaar. 
Mw. W. Oskam-Huurman wordt op 1 oktober 81 jaar. 
 
 
Allen van harte gefeliciteerd!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactie Nieuwsbrief PWZZ 
 

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

Voor de Nieuwsbrief van zondag 2 oktober 2022 kopij 
uiterlijk woensdag 28 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:nieuwsbrief@pwzz.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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Zondag 25 september 2022 
 
Bijzonderheden: Maaltijd van de Heer 
Liturgische kleur: Wit 
Voorganger: ds. Els van der Wolf-Kox 
Ouderling: Henry van der Wiel 
Diakenen: Monique Schrijver en 
 Saskia Koerselman 
Organist: Hans Jansen 
Muzikale medewerking: Cantorij PWZZ o.l.v. 
 Sabine Geerlof-van de Zande 
Lector: Marion Veenis 
Kindernevendienst: Charlotte Prent 
Kinderoppas: Irene de Geus 
Koster: Jaap Bos 
Beamer: Benjamin van der Wiel 
Live stream: Jeannette Vriend 
Koffieschenkers: Els en John Rijksen 

 
Orgelspel 
 
Welkom 
 
U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 
Zingen: 'Zoekend naar licht, hier in het duister' 
 Lied 1005 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 
 1 en refr. Allen; 2 en refr. Cantorij; 3 en refr. Allen 

 
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. 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: Kyrie eleison III 
 (ordinarium PWZZ 2022) 
 in wisselzang cantorij/allen 

 
Verlossend woord 
 
Zingen: Gloria 
 (ordinarium PWZZ 2022) 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
de kinderen gaan met het licht naar de kindernevendienst 
 
Schriftlezingen:  
 

- Spreuken 25 vers 28 
 (NBV) 
 

- Galaten 5 vers 13 t/m 26 
 (NBV) 

 
Zingen: 'Heer, die mij ziet zoals ik ben' 
 Psalm 139 couplet 1, 2 en 14 

 

Preek 
 
de Cantorij zingt: 'Cantique de Jean Racine' 
 Gabriel Fauré (1845-1924) 

 
Gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed afgesloten met 
het gezamenlijk bidden van het 'Onze Vader …' 
 
Inzameling van de gaven 
1ste collecte: Stichting Oostervaantje Zoetermeer 
2de collecte: Kerk/wijkwerk 
 
kinderen en de diakenen brengen brood en wijn binnen 
 
tijdens het binnenbrengen zingen we: 
 

 'Ik danste die morgen toen de schepping begon' 
 Lied 839 couplet 1, 3 en 4 (NLB) 
 1 en refr. Allen; 3 en refr. Cantorij; 4 en refr. Allen 

 
Vredegroet 
 
Zingen: 'De tafel van samen' 
 Lied 385 couplet 1 en 2 (NLB) 

 
Avondmaalsgebed 
 
Inzettingswoorden en nodiging 
 
de Cantorij zingt: 'Eet en drinkt van brood en wijn'  
 Este's Psalter 1592 – Henk Jongerius 

 
- Eet en drinkt van brood en wijn tot mijn gedachtenis 
 en weet dat er in angst en pijn een weg naar vrede is. 
 
- Deelt het leven met elkaar tot mijn gedachtenis 
 en schenkt elkaar voor alle haat alleen vergiffenis. 
 
- Leeft in liefde met elkaar tot mijn gedachtenis 
 en maakt zo in uw daden waar dat leven geven is. 
 
Delen van brood en wijn 
 
Gebed van toewijding 
 
U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 
Zingen: 'U kennen, uit en tot U leven' 
 Lied 653 couplet 1, 2, 5 en 7 (NLB) 

 
Zegen 
afgesloten met het gezongen 'Amen'  
(ordinarium PWZZ 2022) 

 


