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Nieuwsbrief   
   

Zondag 16 oktober 2022 WWW.PWZZ.NL 

 

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

   

 

Bij de dienst 
Het jaarthema van de PKN is "Aan 
tafel". De tafel is gedekt. 
We lezen Matteus 16: 5 - 12, waarin 
Jezus terug komt op de twee 
verhalen, waarin Hij 5000 en 4000 
mensen te eten geeft. Nu blijkt het 
niet om het brood en de vis te gaan, 
maar om Gods Woord: wiens brood 
men eet, diens woord men spreekt! 
Dat werkt ook opbouwend. 
Paulus stimuleert ons in 1 Korintiërs 8 
ter wille van de zwakkere ons niet te 
veel in te laten met praktijken, die 
onze dienst aan God ondermijnen. 
IEMAND heeft Zijn wereldwijde tafel 
voor alle mensen, alle dieren en alle 
planten bereid. Laten wij het niet 
verknoeien! 

Ds. Peter Wattèl 
 

Toelichting bij de collecten 
1ste collecte: Een beter inkomen voor 
Javaanse boeren in Indonesië. 
Op het Indonesische eiland Java 
wonen veel boerengezinnen die 
nauwelijks kunnen rondkomen.  
De Javaanse Kerk helpt boeren en 
boerinnen om coöperaties op te 
zetten, waardoor ze minder 
afhankelijk zijn van tussenhandelaren 
en een hogere prijs voor hun 
producten krijgen. De kerk leert 
boeren ook hoe je duurzame 
landbouw bedrijft en hoe je met lokale 
gewassen gevarieerd kunt koken. 
Dankzij de irrigatiesystemen die zijn 
aangelegd, hebben de boeren de 
komende jaren een grotere opbrengst 
tijdens de oogst. 
 

2de  collecte: Kerk 

 

Christelijke meditatie 
Donderdagochtend 20 oktober is er 
christelijke meditatie in De Oase. Het 
is een klein uur van stilte en gebed, 
onder leiding van ds. Els van der 
Wolf, van 9.30-10.30 uur. 

 

Je hoeft je niet van tevoren aan te 
melden. Ook als je nooit eerder bent 
geweest, welkom! 
 

Maaltijd Wereldvoedseldag 
U kunt zich nog opgeven voor de 
maaltijd op donderdag 20 oktober in 
De Regenboog om 18.00 uur, inloop 
vanaf 17.30 uur. Netto opbrengst is 
voor ons jaarproject Stichting 
Oosterfaantje en een project in 
Ghana voor het verwerken van 
kariténoten. Over beide projecten 
wordt informatie gegeven. Komt u 
ook? Aanmelden: na de kerkdienst in 
de hal.  
Tineke Blankespoor 
mcblankespoor@casema.nl 
 

(G)een blad voor de mond 
(G)een blad voor de mond Op de 
laatste donderdagavond van oktober 
gaan we weer verder met 
gespreksbijeenkomsten over recente 
interessante krantenartikelen (het 
maakt niet uit welke krant). Op 
donderdag 27 oktober, 20.00 uur 
komen weer samen in De 
Regenboog. Iedereen is welkom!  
De deelnemers sturen vooraf, uiterlijk 
twee dagen voor de betreffende 
donderdagavond, een scan of kopie 
van een of meer recente 
krantenartikelen aan de beide 
organisatoren (zie hieronder), die 
vervolgens een keuze daaruit maken 
en een avondprogramma zullen 
opstellen. Vervolgens wordt elke 
aangemelde deelnemer uiterlijk één 
dag van tevoren geïnformeerd over 
het programma (inclusief de 
benodigde scans) van de betreffende 
avond. Bij meer dan 10 deelnemers 
wordt er gesplitst.  
Ton Verheijke (ton.verheijke@live.nl) 
en Jan Blankespoor 
(jhblankespoor@casema.nl) 
 

Soos 60+  
Op maandag 17 oktober om 14.00 
uur komen de leden van de soos 60+ 
weer bij elkaar in De Regenboog. 
Wegens coronaperikelen kon de 
soosmiddag in september geen 
doorgang vinden. Het plan was om 
mevrouw Rie Sas, ons 100-jarig 
sooslid, in het zonnetje te zetten door  

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: 
pwzz.nl/nieuwsbrief 
Voor de Nieuwsbrief van zondag  
23 oktober 2022 kopij uiterlijk 
woensdag 19 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 
Tot en met 16 oktober vieren 
onze predikanten vakantie. Heb 
je 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
mailto:mcblankespoor@casema.nl
mailto:ton.verheijke@live.nl
mailto:jhblankespoor@casema.nl
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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te luisteren naar verhalen van een 
100-jarige. Dit komt aanstaande 
maandag dus in de herkansing!     
U hoeft geen lid van de soos te zijn 
om een soosmiddag bij te wonen.  
De bijdrage is dan € 3,00 
Hartelijk welkom!   
Marianne Brouwers, 
T 079 -  888 84 99   
 

Creagroep in oktober 
Deze week hebben we gevierd dat 
onze groep al 20 jaar bestaat. We 
konden dankbaar en met veel plezier 
terugkijken op al het werk dat door de 
deelnemers verzet is en de vele 
donaties die we hierdoor konden 
doen aan goede doelen in binnen-en 
buitenland. Tegelijk zijn we een 
ontmoetingsplaats in De Regenboog, 
ook voor mensen uit de buurt. In een 
goede sfeer wordt met veel liefde 
gegeven en ook weer ontvangen. 
Op maandag 24 oktober zijn we 
weer gewoon present van half 10 tot 
half 12 in De Regenboog. Ook hopen 
we vrijdag 21 oktober in het 
Inloophuis Rokkeveen spulletjes en 
(kerst)kaarten te verkopen van 10 tot 
half 12. Beide ochtenden van harte 
welkom!  
Creagroep Violet 
Info, M 06 - 30 48 55 82 
 

Senioren Soos "Oase" 
Maandag 17 oktober kunt u vanaf 
13.30 uur weer binnenlopen.  
We beginnen om 14.00 uur en 
ontvangen dan de dierenambulance 
voor een presentatie.   
Iedereen van harte welkom.  
Misschien wilt u een kleinigheid 
doneren voor de dierenambulance. 
Inlichtingen:  
Thea Heemskerk, T 079 - 351 25 72 
Mary Lemmers, T 079 - 351 47 19 
 

(Afhaal) Klaver-4 maaltijd 
Op dinsdag 18 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. 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 17 oktober voor 
20.00 uur. 
 

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  26 
oktober. 

De daarop volgende zijn 9  en 16 
november. Iedereen van harte 
welkom. Aanvang 14.30 uur, einde 
rond 16.00 uur. Wij verheugen ons 
erop u weer te zien en te spreken. 
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    
 T 079 - 361 54 64  
 

"En u?" - lezersvraag van de 
maand 
"Hoe zou jij anders kunnen leven?" - 
is de lezersvraag van de maand 
in Kerk in Zoetermeer, over 'Anders 
leven' als het gaat over klimaat en 
duurzaamheid.  
Bel of mail je reactie door vóór 
vrijdag 21 oktober aanstaande. 
Wie weet, krijgt die een plekje in de 
Lezersrubriek van de novemberkrant. 
T 079 - 352 25 19 
E lezers@kerkinzoetermeer.nl 
 

Wij van Zuid  
 

Bloemengroet  
De eerste bloemengroet gaat deze 
week als groet en bemoediging naar 
de heer en mevrouw van Kamp, 
 
 

De tweede bloemengroet gaat naar 
mevrouw Agnes Verhoef, 
 
Wij wensen haar een spoedig herstel 
toe.   
 

Meeleven  
Mevr. Anneke Peters-Versluis  
 
wordt a.s. maandag opgenomen in 
het IJsselland ziekenhuis, Capelle a/d 
IJssel, voor een heupoperatie. 
 

Dhr. Evert van Kamp en zijn vrouw 
Corrie van Kamp-Verweij 
                   zijn allebei na ziekenhuis-
opnames weer thuis.  
Evert kreeg helaas te horen dat de 
ICD voor het regelen van zijn hart, 
niet meer is te repareren. Hij moest 
met medicijnen naar huis. Tijdens het 
bezoek aan Evert had Corrie in het 
ziekenhuis een hartstilstand 
gekregen. Zij kwam dinsdag met een 
ICD naar huis.  
 

Wij wensen hen veel sterkte voor de 
komende tijd. 
 

Verjaardagen  
Dhr. J. Bouwmeester wordt op 17 
oktober 88 jaar. 

 

Mevr. T. Pieterse-Dijkman wordt 17 
oktober 95 jaar. 
 
Mevr. A. Haak-Mallet wordt op 17 
oktober 94 jaar. 
 
Mevr. R.C. Marbus-Vrouwenfelder 
wordt op 17 oktober 86 jaar. 
 
Mevr. E.M. Portier-Jacometti wordt op 
19 oktober 84 jaar. 
 
Mevr. R. Koster-Kleinendorst wordt 
op 20 oktober 80 jaar. 
 
Dhr. B.J. van Hoek wordt op 21 
oktober 87 jaar. (De Boomgaerd, k.19, 
Zalkerbos 330, 2716 KS)  
Mevr. J. Riekwel-Koole wordt 22 
oktober 93 jaar. 
 

Allen van harte gefeliciteerd!!! 
 

Bericht van overlijden 
Op 9 oktober is, na een leven rijk aan 
zegeningen, door God tot Zich 
geroepen Dirk Frederik van der 
Gaag. Dick woonde samen met 
Corrie 
Hoewel Dick niet meer zo gezond 
was is dit einde wel onverwachts 
gekomen. De dankdienst voor zijn 
leven wordt gehouden in de aula van 
het crematorium Eikelenburg, 
Eikelenburglaan 7 te Rijswijk, op 
maandag 17 oktober om 10.45 uur.  
Na de dienst is er gelegenheid tot 
condoleren in de ontvangstkamer 
aldaar. We bidden voor Corrie, de 
kinderen en kleinkinderen dat Gods 
troost en zegen in deze dagen van 
rouw en afscheid nemen hen mag 
sterken. 
 

Wil Bettenhaussen 
 

Doop 
Op 8 juli zijn wij de trotse ouders 
geworden van Valerie Sippora 
Isabelle van Loon. Wij zouden dit  
graag met jullie willen vieren door 
Valerie te dopen (en een liedje voor 
haar te zingen). 
De Regenboog, zondag 30 oktober. 
Viert u met ons mee?! 
 

 
 

Diederik van Loon en 
Frederieke van de Graaf 

tel:06-30485582
mailto:mtderuiter48@gmail.com
mailto:lezers@kerkinzoetermeer.nl
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Orde van dienst 
zondag 16 oktober 
 
Bijzonderheden: wereldvoedseldag 
Liturgische Kleur: groen 
Voorganger: Ds. P. Wattèl 
Ouderling: Frits von Meijenfeldt 
Diaken: Tineke Blankespoor 
Organist: Hans Jansen 
Lector: Suzanne Granneman 
Kindernevendienst: Charlotte Prent 
Kinderoppas: Willy de Groot 
Koster: Flip Verbrugge 
Beamer: Henry van der Wiel 
Livestream: Arie van den Berg 
Koffieschenkers: Greet de Jongh     
Tanja Elings, Eveline van Velzen 
 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Welkom 
 

Aanvangslied: LB 221: 1 en 3             
('Zo vriendelijk en veilig als het licht') 
 

Stilte  
 

Drempelgebed 
 

(v.) Gij die de natuur geschapen hebt, 
(a.) al het leven, planten, dieren in 

het water, in de lucht, op het 
land, ook ons mensen, 

(v.) wie zijn wij, dat Gij het werk van 
uw hand ons in handen gegeven 
hebt om mee te leven en voor te 
zorgen; 

(a.) wie zijn wij, dat u ons elkaar in 
handen gegeven hebt om mee 
te leven en voor te zorgen, ook 
als geloofsgemeenschap hier 
in Zoetermeer. 

(v.) en toch ziet u helpers in ons en 
wilt u ons  bemoedigen met uw 
liefde en genade. 

(a.) Geef ons het lef om te zijn, 
zoals u ons bedacht hebt.  

 Amen. 
 

Aanvangswoord 
 

(v.) wij zijn samengekomen in de  
 liefdevolle naam van de ene God 
(a.) die hemel en aarde gemaakt  
 heeft: 
(v.) al het leven, in het water, in de 
 lucht en op het land. 
(a.) Zijn liefde en trouw is er voor 

al het leven, altijd! 
 

Groet 
 

(v.) Welkom in de ruimte van Gods 
 liefde en genade 
(a.) Allen welkom in ons midden  
 om met Jezus te leven. 
 

Zingen: Psalm 24: 1 en 2  
('De aarde en haar volheid zijn') 
 

Kyriëgebed 
 

Glorialied: Psalm 150: 1 en 3  
('Loof God, loof Hem overal') 
 

3. Loof Hem met de diep Basson 
 en daarbij ook de Boerbon. 
 Met een sterk Prestant erbij 
 klinkt de Quintfluit luid en vrij 

 Ook de Gemshoorn mag hier galmen. 
 Met de Fluit en Tertiaan 
 krijgt ons loflied nu vrij baan. 
 Voor de HEER zijn onze psalmen! 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed om de heilige Geest 
 

Lied met de kinderen 
 

De kinderen gaan, met het licht en de 
bijbel naar hun eigen dienst  
 

1ste Schriftlezing: 1 Korintiërs 8 
 

Zingen: Lied 908: 1, 4 en 6  
('Ik heb U lief, o mijn beminde') 
 

2de Schriftlezing: Matteüs 16: 5 - 12 
 

Zingen: Lied 858: 1 en 4 
('Vernieuw in ons, o God') 
 

Verkondiging 
 

Kort meditatief orgelspel 
 

Zingen: Lied 993: 1, 2, 5, 6 en 7  
('Samen op de aarde') 
 

De kinderen komen terug 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Inzameling van de gaven  
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
en het Onze Vader (NBG 2021) 
 

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. 

Slotlied: Lied 973: 1 - 4  
('Om voor elkaar te zijn uw oog en oor ') 
 
Zegen 
 
afgesloten met gezongen 'Amen' 


