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Nieuwsbrief  
   

Zondag 2 oktober 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 
 

Wat heeft een ui met vrede te maken? Op deze Israël-
zondag gaat het over vrede als vrucht van de Geest. 
‘Vrede’ is in de Bijbel een breed begrip. Maar 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? Een ui-model helpt ons om 
dat te begrijpen. Hoe leef je in vrede met jezelf en 
anderen? Wat is de sleutel? De lezingen zijn: Jesaja 32: 

14 - 20 en Galaten 5: 19 - 23. Met deze dienst wordt de 
serie over de vrucht van de Geest afgesloten. Na de 
dienst is er gelegenheid om door te praten.  
De voorganger is ds. Jan van der Wolf. 
 

Toelichting bij de collecten 
 

1ste collecte: Colombia 
Vrouwen als vredestichters. In Colombia leed men 50 
jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5 
miljoen ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg. 
Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke 
achtergronden willen zich samen inzetten voor blijvende 
vrede in hun land, maar ook in hun huis. Vrouwen en 
kinderen hebben nog vaak te lijden onder huiselijk 
geweld. Vrouwen volgen samen bijbel-cursussen en 
worden vaak diep geraakt door herkenbare 
bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Wat zegt de 
Bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas je dat toe in 
je eigen huis en woonplaats?  
Ze verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving.  
Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld 
geweld tegen te gaan. 
 
2de collecte: Kerk en Israël 
 

Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog 
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse 
Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. 
De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël 
vanwege de joodse wortels van ons christelijk geloof. 
Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. 
Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. 
Het magazine 'Op weg' laat mensen aan het woord die 
betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en 
kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de 
joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofs-
gesprek in de gemeente. De handreiking 'Onopgeefbaar 
Verbonden' brengt mensen in plaatselijke gemeenten in 
gesprek. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetings-
dagen Kerk en Israël. 
 
 

 
 

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 
aanschuiven, 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 
(ook Whatsapp). 
 

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. 
 

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. 
Info en aanmelding bij: Tineke Blankespoor, diaconie,   
E mcblankespoor@casema.nl of T (079) 321 21 64 
 

20 oktober Jaarlijkse maaltijd in het kader van 
Wereldvoedseldag 
 

Zondag 16 oktober is het internationale Wereld-
voedseldag, in het leven geroepen om wereldwijd 
aandacht te vragen voor voldoende, gezond en veilig 
voedsel voor iedereen. Op donderdag 20 oktober 
organiseren ZWO en diaconie een maaltijd in De 
Regenboog om 18.00 uur, ten bate van een plaatselijk 
doel: ons jaarproject stichting Oosterfaantje en een 
project in Ghana voor het verwerken van kariténoten om 
de leefomstandigheden daar te verbeteren.  
Over beide projecten wordt informatie gegeven en de 
oprichtster van Oosterfaantje komt hier iets over 
vertellen. 
Samen eten verbindt. Komt u ook? Wij vragen voor de 
maaltijd een bijdrage van minimaal € 5,00. 
Aanmelden   kan   na   de   kerkdienst  in  de  hal  of bij 
Tineke Blankespoor,  E mcblankespoor@casema.nl  of  
T (079) 321 21 64 

https://www.pwzz.nl/
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:evanderwolfkox@gmail.com
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
mailto:evanderwolfkox@gmail.com
mailto:mcblankespoor@casema.nl
mailto:mcblankespoor@casema.nl
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Evensong zondag 9 oktober 
 

Zondag 9 oktober is er weer een Choral Evensong, een 
avondgebed met Engelse koormuziek.  
Deze viering is een gezongen eredienst met lezingen, 
gebeden, gemeentezang, koorzang en orgelmuziek.  
Het Projectkoor Oude Kerk onder leiding van Ronald de 
Jong en organist Aarnoud de Groen uit Den Haag 
verlenen hun medewerking. Ds. Kees Wesdorp is de 
voorganger.  
Welkom in de Oude Kerk op zondag 9 oktober, 18.30 
uur, Dorpsstraat 59.  
Dit najaar komen er nog twee muzikale avonddiensten 
aan, bij leven en welzijn: een Avondmuziek op 
13 november en een Festival of Lessons & Carols op 18 
december. 
  

Jaap van der Giessen  
werkgroep muzikale avonddiensten Oude Kerk 

 

Oktober-editie Kerk in Zoetermeer 
met Gaandeweg deel I 
 

Deze week is de oktober-editie van Kerk in Zoetermeer 
verschenen met het thema 'Anders leven' en veel 
informatie vanuit de kerken en pioniersplekken in de 
Zoetermeerse wijken. Als apart bewaarblad is hierbij 
ook de uitgave Gaandeweg deel I uitgegeven. Dat biedt 
een mooi overzicht van wat er de komende maanden 
allemaal op het programma staat, van Bijbel- en 
gesprekskringen over levensvragen tot jongeren-
activiteiten, gebedsmomenten, muzikale vieringen en 
natuurwandelingen. Om thuis binnen handbereik te 
bewaren en ook in stapeltjes in de gebouwen neer te 
leggen voor gasten en bezoekers.  
Hebt u deze oktober-editie samen met Gaandeweg 
onverhoopt niet ontvangen? Bel of mail even naar het 
kerkelijk bureau of naar de eindredactie, dan zorgen we 
dat het alsnog bij u in de bus valt. 
 

Redactie Kerk in Zoetermeer  
E info@kerkinzoetermeer.nl; T (079) 352 25 19. 

 

Senioren Soos "Oase"  
 

Maandagmiddag 3 oktober kunt u vanaf 13.30 uur 
weer binnen lopen. We beginnen om 14.00 uur. 
Inlichtingen bij: Thea Heemskerk, T (079) 351 25 27 of 
Mary Lemmers, T (079) 351 47 19.  
 

Kaarten maken 
 

Maandagmiddag 3 oktober komen we bij elkaar om 
kaarten te maken. Vanaf 14.00 uur staat de thee klaar 
in de consistoriekamer van de Pelgrimskerk. Wij zijn 
weer druk bezig met het maken van kerstkaarten, die 
willen wij graag  aan u verkopen tijdens de boekentafel 
in De Regenboog. Natuurlijk kan u ook de kaarten kopen 
tijdens onze 2 wekelijkse koffiemiddagen in  't Centrum. 
Iedereen hartelijk welkom.  
Voor inlichtingen: Stieneke de Bruin, T (079) 316 62 09 
of Marijke Vis, T (079) 361 54 64. 
 

Afhaal Klaver-4-maaltijden in Oase 
 

Op dinsdag 4 oktober 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; E ma-grietje@hetnet.nl 
Ria van Dam, M 06 49 85 45 26 
Opgeven voor maandag 3 oktober 20.00 uur 

 

Inloophuis 
 

U bent vrijdag 7 oktober 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 
Ab de Raad en de muziek wordt verzorgd door Aad 
Baak. Daarna bent u welkom voor soep en een broodje. 
 

Koffiemiddag 
 

Op woensdagmiddag organiseren wij om de week een 
koffie/thee middag in 't Centrum. De eerstvolgende 
bijeenkomst is op woensdag 12 oktober. De daarop 
volgende zijn  26 oktober en 9 november. 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,  
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. 
 

Wij van Zuid  

 

Bloemengroet 
 

De eerste bloemengroet gaat als groet en bemoediging 
naar mevrouw Nelleke van der Ende 
 
De tweede bloemengroet is bestemd voor  mevrouw 
Corrie Beltman 
Wij wensen haar een spoedig herstel toe.  
 

Verjaardagen 
 

Mevr. G.P. Pettinga-van Hooven wordt op 2 oktober 86 
jaar. 
Dhr. C. Bruijn wordt op 4 oktober 80 jaar. 
 
Mevr. S.L. Voll wordt op 5 oktober 86 jaar. 
 
Mevr. C. van Gaalen wordt op 5 oktober 92 jaar. 
 
Dhr. S.J. Baar wordt op 5 oktober 87 jaar. 
 
Dhr. J. Tanis wordt op 8 oktober 90 jaar. 
   
Dhr. J. Voorsluijs werd op 26 september 85 jaar. 
 
 
Allen van harte gefeliciteerd!!! 
 

Verjaardagsmiddag 75+  
 

Op woensdag 5 oktober aanstaande wordt de 
verjaardagsmiddag georganiseerd in 'De Regenboog' 
voor de 75+ jarigen van augustus en september. U heeft 
hiervoor al een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 
Heeft u zich nog niet opgegeven, dan kan dit nog tot 
maandagmorgen 3 oktober bij Suus Vreeke, M 06 20 
52 66 52.   
 
 

mailto:info@kerkinzoetermeer.nl
mailto:ma-grietje@hetnet.nl
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Bericht van overlijden 
 

Wij ontvingen bericht van overlijden op 18 september 
2022 van dhr. Jacob Apeldoorn. Jaap werd 71 jaar en 
woonde met zijn vrouw Lakhsmi in Rokkeveen. 
Hij was o.a. betrokken bij diverse bouwactiviteiten van 
De Ichthuskerk en De Regenboog. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 23 september. Wij 
herdenken hem in liefde en wensen zijn vrouw en 
kinderen de troost van de hemelse Vader. 
 

Meeleven 
 

Mw. Wil de Jong-Slump is momenteel in De Eshoeve, 
Doorniksestraat 150-152, 2587 AZ Den Haag.  
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. 
 

Bedankt 
 

Beste gemeenteleden, na een moeizame periode gaat 
het voorzichtig de goede kant op met mijn gezondheid. 
Ik heb groen licht gekregen voor het vervolg van de 
behandeling. 
Ik wil iedereen bedanken, die aan mij denkt. Het is 
hartverwarmend om te weten dat er zo meegeleefd 
wordt.  
Een hartelijke groet, ook namens Wim, 
 

Nelleke van der Ende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactie Nieuwsbrief PWZZ 
 

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

Voor de Nieuwsbrief van zondag 9 oktober 2022 kopij 
uiterlijk woensdag 5 oktober 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 
 

 

Orde van dienst zondag 2 oktober 2022  
 

Bijzonderheden: Israël Zondag 
Liturgische kleur: Groen 
Voorganger: Ds. Jan van der Wolf 
Ouderling: Marianne Brouwers  
Diaken: Wout van Goeverden 
Organist: Frank van de Beld 
Lector: Joop de Groot 
Kindernevendienst:  Trudy Sneller 
Kinderoppas: Willy de Groot  
Koster: Maarten van Elzelingen 
1ste collecte: Colombia 
2de collecte: Kerk en Israël 
Beamer: Henry van der Wiel 
Live Stream: Jeannette Vriend 
Koffieschenkers: Marianne Klaucke 
 Janny de Zeeuw   
 
Welkom 
 

Zingen: 'Op Sions berg sticht God zijn heilige stede' 
 Psalm 87: 1, 2 en 3 (staande) 
 

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: 'Geef vrede, Heer, geef vrede'  
 Lied 1010: 1, 2 en 4 
 

Gebed om ontferming: 'Onze Vader, onze koning' 
 

Glorialied: 'Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere' 
 Lied 868: 1, 2 en 5 
 

Lied van de kinderen: 'Het allerleukste liedje'   
https://www.youtube.com/watch?v=j6TrZJXdtV4 
 

Gebed om de Heilige Geest 
 

Schriftlezingen: Jesaja 32: 14-20 en Galaten 5: 19-23 
 

Zingen: 'Hoor het woord'  (3 maal) 
 Lied 335 
 

Verkondiging 
 

Muziek 
 

Zingen: 'O Heer die onze Vader zijt' 
 Lied 836: 1, 2, 4 en 5; melodie Gz 463, LvdK 
 

Collecte 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

Zingen: 'Geef vrede door van hand tot hand' 
 Lied 1014 (staande) 
 

Zending en Zegen 
 

Zingen: 'Overvloedig geef Ik u'  (2 maal) 
 Lied 428 

https://pwzz.nl/nieuwsbrief/
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
https://www.youtube.com/watch?v=j6TrZJXdtV4

