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Nieuwsbrief   
   

Zondag 23 oktober 2022 WWW.PWZZ.NL 

 

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

   

 

Bij de dienst: 'Godschaamte'?! 
 

Vrijmoedig over je geloof spreken met 
je collega's of vrienden doe je niet zo 
snel. Naast 'vlieg- of vleesschaamte' 
kunnen we ook last hebben van 
'Godschaamte' (titel van het mooie 
boek van Stephan Sanders). Hoe 
anders is dat voor de apostel Paulus. 
'Voor dit evangelie schaam ik mij 
niet', zegt hij (Romeinen 1: 16). 
Waar komt onze gêne vandaan en 
hoe komen we daar verder mee? 
Ds. Jan van der Wolf is de voorganger. 

 
 
Toelichting bij de collecte 
 

1ste Collecte: JobHulpMaatje 
JobHulpMaatje steunt mensen die 
werkzoekend zijn en helpt ze op weg 
naar (vrijwilligers)werk. Het doel is 
om de zelfredzaamheid en de 
bemiddelbaarheid op de arbeidsmarkt 
te verhogen. Om dit te kunnen doen 
leidt JobHulpMaatje maatjes en 
JobGroupLeiders op, zodat zij 
werkzoekenden kunnen 
ondersteunen die meer tijd en 
aandacht nodig hebben. 
JobHulpMaatje biedt werkzoekenden 
trainingen en persoonlijke begeleiding 
en vergroot daarmee de kansen van 
werkzoekenden die belemmeringen 
ervaren bij het vinden van werk. 

 
 
Dienst volgende week zondag 
 

Op zondag 30 oktober wordt Valerie 
Sippora Isabelle gedoopt, dochter 
van Diederik van Loon en Frederieke 
van de Graaf. Zij wonen in Utrecht 
 
maar met name Frederieke voelt zich 
als lid van onze huisband Question 
Mark verbonden met onze 
geloofsgemeenschap en wil Valerie 
hier graag laten dopen. Het belooft 
een bijzondere dienst te worden met 
veel mooie muziek. We lezen Marcus 
10: 13 - 16. Wij denken dat we 
kinderen van alles moeten leren, 
maar Jezus zegt dat wij juist een 
voorbeeld aan kinderen kunnen 
nemen. Waarom? Ds. Els van der 
Wolf-Kox leidt de dienst. 
 
 
 

Dienst 6 november 
 

Tijdens de dienst van 6 november zal 
Tijl Belt gedoopt worden. Tijl is 16  
jaar oud en woont bij zijn ouders, die 
er van harte achter staan 
Gezien zijn leeftijd zal hij ook meteen 
'Ja' zeggen tegen God en de 
gemeente en dus belijdenis doen. Wij 
zijn bijzonder verheugd dat Tijl deze 
stap wil zetten. Deze dienst zal 
verder in het teken staan van 
'dankbaarheid als levenshouding'. 
Question Mark, onze huisband, zorgt 
voor de muziek en ds. Jan van der 
Wolf is de voorganger.  

 
 
Corona; Een nieuwe golf  
 

Zoals u heeft kunnen lezen in de 
media is het aantal 
coronabesmettingen weer 
toegenomen. Hoewel er tekenen zijn 
dat de golf over zijn hoogtepunt heen 
is, is voorzichtigheid geboden. Ook in 
de kerk. Daarom vragen wij u 
opnieuw om de basisregels goed na 
te volgen. Probeer zo veel mogelijk 
afstand te houden, ook tijdens het 
koffiedrinken, laat het handen 
schudden achterwege en voor alles: 
wanneer u corona gerelateerde 
klachten heeft, blijft u dan thuis. In dit 
kader heeft de wijkkerkenraad ook 
besloten om de collecte aan te 
passen en zal de diaken bij de 
uitgang collecteren na afloop van de 
dienst. 
 

Namens de wijkkerkenraad Beppie 
van der Plas, Voorzitter Protestantse 
Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid 
 
 
Gastvrouwen en gastheren gevraagd 
Wie zou het leuk vinden om op 
zondagmorgen voor de kerkdienst 
gastvrouw of gastheer te zijn? 
Als u hiervoor interesse heeft, 
kunt u zich aanmelden bij  
Marianne Brouwers.  
T 079 - 888 84 99 
E fhj.mj@brouwersonline.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 
 
Redactie Nieuwsbrief PWZZ  
Kopij voor de Nieuwsbrief  
kunt u aanleveren via de link: 
pwzz.nl/nieuwsbrief 
Voor de Nieuwsbrief van zondag  
30 oktober 2022 kopij uiterlijk 
woensdag 26 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. 
 
 
 
 

 

https://www.pwzz.nl/
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
mailto:fhj.mj@brouwersonline.nl
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:evanderwolfkox@gmail.com
https://pwzz.nl/nieuwsbrief/index.php
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
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Klaver-4-maaltijd in Oase 
 

Op dinsdag 25 oktober is er weer 
een Klaver-4-maaltijd in de Oase, 
begintijd 17.30 uur. Leuk om 
gezamenlijk te eten. Zo nodig kunnen 
deze ook thuisbezorgd worden. De 
netto opbrengsten van deze 
maaltijden gaan naar de projecten 
Kansen voor jongeren in 
achterstandswijk Libanon, het project 
van Debora Molenaar, die voor Euro- 
relief werkzaam was 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 mtderuiter48@gmail.com   
Uiterlijk op maandag 24 oktober voor 
20:00 uur. 
 

Koffiemiddag  
 

Op woensdagmiddag organiseren wij 
om de week een koffie/thee middag 
in het Centrum. De eerstvolgende 
bijeenkomst is op woensdag 26 
oktober en de daarop volgende 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. 
 

(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; E ton.verheijke@live.nl 
en Jan Blankespoor 
E jhblankespoor@casema.nl 

Inloophuis 
 

Vrijdag 28 oktober  is er geen 
inloophuis maar wel een maaltijd, 
Wilt u graag deelnemen bel dan naar 
Wil Bettenhaussen; T 079 - 361 33 65 
of M 06 - 17 16 26 19 
 

Cursus 
'Woorden geven aan je geloof'  
 

Praten over je geloof, dat doe je niet 
zomaar. De meeste van ons moeten 
drempels over om het erover te 
hebben met bij voorbeeld je kapper of 
je kinderen. Het lijkt soms zelfs op 'uit 
de kast komen'. Tijdens deze cursus 
van twee avonden krijgen we zicht 
wat ons weerhoudt om open over ons 
geloof te spreken. Ook ervaren we 
aan de hand van opdrachten wat er 
voor kostbaars gebeurt als je dat wel 
doet. Het gaat om twee avonden:  7 
en 14 november (20.00 - 22.00 uur 
in de Regenboog). 
Opgave en info: Ds Jan van der Wolf.  
E jtvanderwolf@gmail.com of 
M 06 - 38 63 62 93 (ook Whatsapp). 
Maximum aantal deelnemers: 12  
Bij de uitgang van de kerk ligt een lijst 
om je op te geven. 
 

Feestelijke Moldavië-avond  
 

Op woensdag 9 november in De 
Regenboog. Een aantal kerken in de 
regio Zoetermeer steunt het werk van 
Kerk in Actie in Moldavië, het armste 
land van Europa. Daarom organi-
seren de ZWO-groepen van deze 
kerken op woensdag 9 november een 
feestelijke Moldavië avond in De 
Regenboog. Vanaf 17.30 uur is er 
koffie of thee. Om 18.00 uur kunt u 
genieten van een heerlijke maaltijd 
met onder meer Moldavische 
gerechten. Aansluitend is er om 
20.00 uur een presentatie over de 
projecten van Kerk in Actie in 
Moldavië, door Menno Hansen en 
Iwan Versnel van Kerk in Actie. De 
toegang is gratis. Voor de maaltijd 
wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. Wilt u deelnemen aan de 
maaltijd? Stuur dan uiterlijk vrijdag 4 
november een mailtje 
naar JBoogaard@ziggo.nl  
of marius.cusell@hetnet.nl 
 

Collectanten gezocht 
 

Kerk in Actie organiseert ook dit jaar 
een landelijke huis-aan-huiscollecte 
van 21 t/m 26 november. Het 
collectedoel is vluchtelingenkinderen  
in Griekenland. Onze steun voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland 
is nog steeds hard nodig. 
 
 

Kerk in Actie helpt hen met voedsel, 
kleding, zorg en onderwijs en waar 
mogelijk een betere plek. We zijn nog 
op zoek naar extra collectanten. U 
kunt zich aanmelden als collectant bij  
Tineke Blankespoor; T 079 - 321 21 64 
Wout van Goeverden; T 079 - 352 18 29 

 
Wij van Zuid  
 
Bloemengroet  
 

De bloemen gaan als groet en bemoe-
diging naar Jaap en Sanneke Mast 
 
Het tweede boeket gaat naar mw. Nel 
den Haan 
We wensen haar Geestkracht toe om 
zonder haar man het leven weer 
vorm te geven. 
 

Verjaardagen  
Dhr. W. van Mullem wordt op 23 
oktober 97 jaar. 
Vivaldi, Brechtzijde 45, 2725 NR 
Mevr. W.J. Termaat-Hoogkamer 
wordt op 27 oktober 83 jaar. 
 
 
Beiden van harte gefeliciteerd!!! 
 

Meeleven  
 

Mw. Tiny Droppert 
  
heeft het goede bericht gehad dat zij 
vrijdag 21 oktober weer naar huis 
mag, na 12 weken zorgpension. 
Mevr. Anneke Peters-Versluis 
 
is geopereerd aan haar heup. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:mtderuiter48@gmail.com
mailto:ton.verheijke@live.nl
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Orde van dienst  

zondag 23 oktober 2022  

Voorganger: Ds. Jan van der Wolf  
Ouderling: Wil Bettenhaussen  
Diaken: Thea Hamann 
Organist: Gerard Baak  
Lector: Elsbeth van Beem  
Kindernevendienst: 
Jeroen van Smeden 
Kinderoppas: Trudy Sneller  
Koster: Gerard Bettenhaussen  
1ste Collecte: JobHulpMaatje 
2de  Collecte: Kerk/wijkwerk  
Beamer: Deborah de Korte  
Live Stream: Eveline van Velzen 
Koffieschenkers: Sandra Bouwens, 
Marga Verbrugge 
______________________________ 
 
Welkom  
 

Zingen: Lied 975: 1, 2 en 3 (staande) 
'Jezus roept hier mensen samen'             
 

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 
 

We gaan weer zitten 
 

Als gebed om ontferming:  
Lied 1008  
'Rechter in het licht verheven' 
 

Verlossend Woord 
 

Glorialied: Psalm 95: 1 en 3 
'Steek nu voor God de loftrompet'  
 

(Luister-)lied van de kinderen:  
Het allerleukste liedje   

www.youtube.com/watch?v=j6TrZJXdtV4  
 

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

Gebed om de Heilige Geest 
 

Schriftlezing: Romeinen 1: 8 - 18 
 

Zingen: Lied 221: 3 
'Spreek Gij het woord dat mij 
'vertroosting geeft' 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkondiging 
 
Meditatief muzikaal moment 
 
Zingen: Lied 326: 1 t/m 6 
'Van ver, van oudsher aangereikt' 
 
De kinderen komen terug 
 
Inzameling van de gaven 
 
Moment van gedenken 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
en Onze Vader 
 
Zingen: Lied 725: 1 t/m 4 (staande) 
'Gij boden rond Gods troon' 
 
Zingen: Lied 415: 1 en 2 
'Zegen ons, Algoede' 
 
Zending en Zegen 
 
Zingen: Lied 415: 3 
'Amen, amen, amen!' 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j6TrZJXdtV4

