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Nieuwsbrief   
   

Zondag 9 oktober 2022 WWW.PWZZ.NL 

 

Hartelijk welkom bij de fysieke en/of online viering van onze wijkgemeente. 
 

 
 

Bij de dienst 
De vraag naar het lijden in deze 
wereld is van alle tijden. In alle tijden 
zoeken mensen naar een antwoord 
op de vraag: "Waarom, overkomt mij 
dit?" Zo ook in de tijd van Job, in de 
tijd van Jezus. In de preek willen we 
bij die vraag stil staan, zonder 
meteen een antwoord te geven. 
 

Toelichting bij de collecten 
 

1ste collecte: Noodhulp aan Pakistan 
Door de ergste regens ooit staat 
sinds augustus een derde deel van 
Pakistan onder water. Er zijn 1000 
doden bekend, miljoenen mensen zijn 
op de vlucht, meer dan een miljoen 
huizen zijn verwoest of zwaar 
beschadigd en veel vee is verdron-
ken. En het water is nog steeds niet 
weg! Er dreigt honger, want de 
oogsten zijn vernietigd. Kerk in Actie 
geeft via Pakistaanse partner-
organisaties noodhulp in de vorm van 
voedselpakketten en veevoer.  
 
2de collecte: Missionair werk 
Pioniersplekken: nieuwe vormen 
van kerk zijn. 
Pioniersplekken bieden nieuwe 
vormen van kerk-zijn. Hoewel In 
Nederland steeds minder mensen 
naar de kerk gaan, is de behoefte 
aan zingeving groot. Kerken spelen 
hierop in met pioniersplekken, 
nieuwe christelijke 
geloofsgemeenschappen waar de 
boodschap van het evangelie wordt 
gedeeld op een manier waarin 
mensen zich herkennen. Zij bieden 
activiteiten en gastvrijheid aan 
mensen uit diverse kerken en 
tradities, ook aan degenen die zich 
niet (meer) thuis voelen binnen de 
bestaande kerken.  
De bekende pioniersplek Nijkleaster 
in Jorwert is zo'n plek van stilte, 
bezinning en verbinding, die zoekt 
naar nieuwe wegen voor geloof en 
spiritualiteit. In Zoetermeer zijn er de 
pioniersplekken De Pelgrim en 
Perron Oosterheem. 
 

Preken op de website 
Geregeld vragen mensen om de 
teksten van de preken.  

Eerder werden ze al op de  
Facebookpagina van Zoetermeer- 
Zuid https://www.facebook.com/ 
pwg.deregenboog.3 gepubliceerd. 
Dat blijft ook zo. Maar vanaf nu zijn 
ze ook op de website te vinden 
https://pwzz.nl/preken.php 
 

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  

 

Creagroep in oktober 
We hebben een feestje op maandag-
middag 10 oktober omdat onze groep 
al 20 jaar bestaat. Daarom is er die 
ochtend geen reguliere crea-ochtend. 
Op maandag 24 oktober zijn we weer 
gewoon present van 9.30-11.30 uur 
in De Regenboog. Ook hopen we 
vrijdag 21 oktober in het Inloophuis 
Rokkeveen spulletjes en (kerst)-
kaarten te verkopen van 10.00-11.30 
uur. Welkom!  
Een hartelijke groet van Creagroep 
Violet. Info M 06 - 30 48 55 82. 
 

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 
 
Redactie Nieuwsbrief PWZZ  
Kopij voor de Nieuwsbrief  
kunt u aanleveren via de link: 
https://pwzz.nl/nieuwsbrief 
 
Voor de Nieuwsbrief van zondag  
16 oktober 2022 kopij uiterlijk 
woensdag 12 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 

 
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. 
 
 
 
 

 

Vakantie 
Van 7 t/m 16 oktober vieren onze 
predikanten vakantie. De pastorie is 
wel bewoond in die tijd. Heb je in 
die periode dringend een predikant 
nodig dan kun je je wenden tot de 
voorzitter van de kerkenraad: 
Beppie van der Plas, 
M 06 - 22 19 84 43. 
 

https://www.pwzz.nl/
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.facebook.com/pwg.deregenboog.3
https://www.facebook.com/pwg.deregenboog.3
https://pwzz.nl/preken.php
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:evanderwolfkox@gmail.com
https://pwzz.nl/nieuwsbrief
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
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Koffiemiddag  
Zolang het nog kan en mag willen wij 
op woensdagmiddag om de week 
een koffie/thee-middag  
organiseren in  het 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. 
 

(Afhaal) Klaver-4 maaltijd 
Op dinsdag 11 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 en voor 
het nieuwe project: 'Noodhulp 
overstromingen Pakistan'.  
Voor deelname aan de maaltijden 
telefonisch opgeven bij Ria van Dam: 
M 06 - 49 85 45 26 of via  
E mtderuiter48@gmail.com 
Uiterlijk op maandag 10 oktober voor 
20.00 uur. 
 

20 oktober Jaarlijkse maaltijd 
Wereldvoedseldag 
In het kader van Wereldvoedseldag 
organiseren ZWO en diaconie op 
donderdag 20 oktober een maaltijd in 
de Regenboog om 18.00 uur, ten 
bate van ons jaarproject Stichting 
Oosterfaantje en een project in 
Ghana voor het verwerken van 
kariténoten om de leefomstandig-
heden te verbeteren. Over beide 
projecten wordt informatie gegeven 
en de oprichtster van Oosterfaantje 
komt hier iets over vertellen.  
Komt u ook? Wij vragen voor de 
maaltijd een bijdrage van minimaal  
€ 5,00 
Aanmelden: na de kerkdienst in de 
hal of bij Tineke Blankespoor  
T 079 - 321 21 64 
E mcblankespoor@casema.nl 
 

De wondere wereld van dementie 
en geloven 
Eerste bijeenkomst: donderdag  
13 oktober van 14.00 -16.00 uur. 
In deze serie van drie bijeenkomsten 
word je - als familielid, vriend of 
vriendin èn als je zelf in het begin-
stadium van dementieel syndroom 
bent - bemoedigd en toegerust. Je 
ontdekt nieuwe mogelijkheden tot 
betekenisvolle communicatie èn 
verborgen spirituele zin van een 
leven met dementie.  
Voor het volgen van de bijeenkomst 
is het handig om vertrouwd te zijn 
met christelijke geloofstaal. Per keer 
ontvang je een hand-out, een 
syllabus met verdiepende informatie 
en boekentips.  
Je kunt je nog tot en met a.s. zondag 
opgeven, via de mail.  
Van harte welkom! 
 

Inleider: ds. Sandra Hermanus-
Schröder (geestelijk verzorger).  
E scbhermanus@gmail.com 
T 06 - 21 52 58 68 
Waar? Kerkelijk centrum  
De Regenboog, Nathaliegang 263 
Kosten per bijeenkomst: € 5,00 
 

Samen Jong 
Tijdens de kerkdienst  van 2 oktober 
werd iets verteld over het boek 
Samen Jong, kernwaarden van een 
kerk met alle generaties.  

De beroepingscommissie, waarin 
verschillende leeftijdsgroepen 
vertegenwoordigd zijn, heeft zich 
intussen omgevormd tot een Samen-
Jong-groep om  te ontdekken hoe dit 
bij ‘Wij van Zuid’ zou kunnen werken. 
Spontaan meldden zich een paar 
mensen die daar ook wel over mee 
wilden denken. Dat is fijn, want we 
hopen dat velen zich bij dit belang-
rijke traject betrokken voelen. Wellicht 
kunnen  we meerdere Samen-Jong-
groepen vormen. Mocht je ook mee 
willen doen, laat het de predikanten 
weten. 
 
 
 
 
 

50-jarig jubileum Hans Jansen  
Op zondagmiddag 16 oktober a.s. 
viert Hans Jansen zijn 50-jarig 
jubileum als kerkmusicus in de 
Lutherse Kerk in Den Haag.  
Het wordt een feestelijk concert 
waaraan alle onder zijn leiding 
staande koren zullen meewerken. 
Ook wordt op deze middag een cd 
met eigen composities gepresen-
teerd, een boek over kerkmuziek en 
een bundel met antifonen bij de 
introïtuspsalmen. 
Tijdens het jubileumconcert wordt 
o.a. muziek uitgevoerd van Heinrich 
Schütz (Magnificat - SWV 494 en 
Jauchzet dem Herren - SWV 36), 
Johann Sebastian Bach (Der Geist 
hilft unser Schwachheit auf - BWV 
226), Hans Jansen (o.a. ‘Confitebor 
tibi Domine’) en enkele orgelwerken 
van de jubilaris.  
Meegewerkt wordt door het Haags 
Kleinkoor, Luthers Projectkoor, 
Projectkoor Musica Sacra, Schola 
Cantorum Gregoriana, een 
instrumentaal ensemble en organist 
Arjen Leistra.  
 
Jubileumconcert: Zondag 16 oktober 
2022, aanvang: 15.00 uur. 
Entree: € 17,50,  
voorverkoop: € 15,00.  
Lutherse Kerk Den Haag, Lutherse 
Burgwal 9. 
Voor uitvoerige informatie: zie 
www.hans-jansen.com of 
www.shke.nl 

 

Wij van Zuid  
 
Bloemengroet  
De eerste bloemengroet gaat naar 
mevrouw M.R.E. Paul-Stout 
 
De tweede bloemengroet gaat naar 
mevrouw Nely Gomes-Poortvliet 
 
We wensen beiden een spoedig 
herstel toe.  
 

Meeleven  
Mw. Wil de Jong-Slump is 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. 
We leven mee met Jaap en Sanneke 
Mast 
Jaap is vorige week opgenomen in 
het ziekenhuis wegens hartklachten. 

mailto:mtderuiter48@gmail.com
mailto:mcblankespoor@casema.nl
mailto:scbhermanus@gmail.com
http://www.hans-jansen.com/
http://www.shke.nl/
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Gelukkig verloopt het herstel goed, 
waarschijnlijk is hij deze vrijdag weer 
thuisgekomen. Sanneke wacht op 
een ingrijpende oogoperatie, een 
hoornvliestransplantatie. We hopen 
en bidden voor beiden op een goed 
herstel. 
 

Geboren 
Op 21 september werd Emma Milou 
geboren. Emma is de dochter van 
Nils Vos en Marije Verheijke en zusje 
van Thijs. We feliciteren hen van 
harte en wensen hen Gods zegen 
toe. 
Kaartje sturen? Het adres is:  
 
 

Hartelijk dank.  
Blij verrast was ik met het prachtige 
bloemstuk dat ik 4 september mocht 
ontvangen. Hartelijk dank voor de 
verrassing en het meeleven vanuit de 
kerk. Het doet mij goed.  
Hartelijke groet.  
Annie Cok-van Leeuwen. 
 

Verjaardagen  
Dhr. J. Kalkman wordt op 9 oktober 
82 jaar. 
Dhr. J. Landman wordt op 9 oktober 
80 jaar. 
Mevr. L. Paas-Zweep wordt op  
10 oktober 83 jaar. 
 

Dhr. R. Luimstra wordt op 11 oktober 
85 jaar. 
Mevr. M.E. den Daas-Meijer wordt op 
12 oktober 91 jaar. 
 

Mevr. E.M.M. Jonker-van Riel wordt 
op 12 oktober 81 jaar. 
 

Dhr. G. Roeleveld wordt op  
14 oktober 81 jaar. 
 

Mevr. Nel Snip-Buis wordt op  
15 oktober 93 jaar. (Floriadehof, 
Willemijngang 40, 2719 BR) 
Mevr. M. Hermus-Klarenbeek wordt 
op 15 oktober 80 jaar. 
 

Mevr. R.G.H. Jungmann-Jager wordt 
op 15 oktober 81 jaar. 
 

Mevr. M.G. Lobik-van den Berg wordt 
op 15 oktober 81 jaar. 
 

 
Allen van harte gefeliciteerd!!!  
 
 
 
 
 

Orde van dienst  

zondag 9 oktober 2022  

Liturgische kleur: Groen  
Voorganger:  
Mw. ds. H.J.K. van Geerenstein  
Ouderling: Astrid Maas  
Diaken: Willy Tieman  
Organist: Jeroen van Smeden  
Lector: Corrie Koppejan  
Kindernevendienst: Trudy Sneller  
Kinderoppas: Hilde Maassen  
Koster: Wim van der Ende  
1ste Collecte: Noodhulp aan Pakistan  
2de Collecte: Missionair werk 
(Pioniersplekken: nieuwe vormen van 
kerk zijn)  
Beamer: Willem van Lonkhuyzen  
Live Stream: Arie van den Berg  
Koffieschenkers: Inge Reinking 
Eveline van Velzen  
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst voorganger en 
ambtsdragers 
 
Welkom  
 
Zingen: Psalm 100: 1 en 2  
 
Stilte 
 
Drempelgebed 
 
Bemoediging 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: Psalm 100: 3 en 4 
 
Gebed om ontferming  
 
Glorialied: Lied 299j: 1, 2, 3 en 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de Heilige Geest  
 
Kinderlied: Lied 783: 1, 2 en 3  
 
De kinderen gaan, met licht en bijbel 
naar hun eigen dienst 
 
Schriftlezing OT: Job 1: 6 - 22 
 
Zingen: Psalm 26: 1 en 4 
 
Schriftlezing NT: Lucas 13: 1 - 5 
 
Zingen: Lied 325: 1, 2 en 3 
 
Verkondiging  
 
Kort meditatief orgelspel  
 
Zingen: Lied 942: 1, 2 en 3 
 
De kinderen komen terug 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Inzameling van de gaven 
 
Dankgebed, voorbeden,  
stil gebed en Onze Vader 
 
Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen,  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven wie ons iets 
schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit,  
in eeuwigheid.  
Amen.  
 
Zingen: Lied 425  
 
Zegen 
 
Afgesloten met gezongen Amen  
 


