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Nieuwsbrief   
   

Zondag 30 oktober 2022 WWW.PWZZ.NL 

 

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

   

 

Bij de kerkdienst 
 

Vandaag vieren we de doop van 
Valerie, dochter van Diederik van 
Loon en Frederieke van de Graaf. 
Zij wonen in Utrecht en weten zich 
verbonden met De Regenboog. 
Het wordt een dienst vol bijzondere 
muziek. Daarvoor zorgen Dries 
Piening, QuestionMark en Jeroen van 
Smeden. En natuurlijk zingen we zelf 
ook mee. Uit het evangelie horen we 
dat Jezus zegt dat we een voorbeeld 
moeten nemen aan kinderen (Marcus 
10: 13-16). Wat is het dat kinderen zo 
geschikt maakt voor Gods nieuwe 
wereld? Ds. Els van der Wolf-Kox 
leidt deze dienst. 
 

Toelichting bij de collecte 
 

1ste Collecte: INLIA 
(Internationaal Netwerk Lokale 
Initiatieven met Asielzoekers) 
INLIA biedt hulp en perspectief aan 
(individuele) asielzoekers zonder 
papieren en ondersteunt en adviseert 
kerken hoe zij deze mensen hulp 
kunnen bieden. INLIA heeft o.a. 
juridische, maatschappelijke en 
perspectief spreekuren. Ook worden 
er diverse activiteiten georganiseerd 
zoals taalcursussen en naai- en 
handwerkcursussen. Daarnaast 
vormt INLIA een netwerk met 
vrijwilligers uit honderden kerken, 
maatschappelijke organisaties en 
gemeentebesturen om dakloze 
vreemdelingen van hulp te voorzien. 
Die hulp kan variëren van ondersteu-
ning bij terugkeer, opvang in tijdelijke 
huisvesting tot en met 'kerkasiel'. 
 

Dienst volgende week 6 november 
 

In de dienst van volgende week zal 
Tijl Belt gedoopt worden. Tijl is 16 jaar 
oud en woont aan het  
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'.  
In veel kerken wordt begin november 
dankdag gehouden. 

Het is een mooie gewoonte om stil te 
staan dat niet het vanzelf spreekt wat 
we hebben en wat we hebben 
ontvangen, ook als er zorgen zijn. We 
lezen daarbij Efeze 5: 15-20. 'Dank 
God altijd voor alles' lezen we daar. 
Hoe kan dat? QuestionMark, 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 
 

ds. Jan afwezig vanwege Training 
Contextueel Bijbellezen  
 

A.s. maandag en dinsdag (31 oktober 
en 1 november) verblijft Ds Jan in het 
het Dominicanenklooster in Huissen 
voor een training over Contextueel 
Bijbellezen. Als je de Bijbel leest 
speelt ongemerkt je eigen levens-
situatie een grote rol. Zo komt het dat 
in Afrika hetzelfde Bijbelverhaal heel 
anders wordt verstaan dan in Europa.  
 

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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Bij het Contextueel Bijbellezen word 
je je niet alleen bewust van je eigen 
'leesbril', maar maak je die ook 
expliciet. Dat levert verrassende 
ontdekkingen op. Deze methode is 
behulpzaam bij de preekvoorberei-
ding maar geeft ook enthousiasme bij 
het werken met de Bijbel in groepen.  
 

Seniorensoos in "De Oase" 
 

Wij verwelkomen u weer op maandag- 
middag om 14.00 uur aan het 
Kerkenbos 8. Deur open om 13.30 uur. 
Onze gast zal de verhalenvertelster 
Janneke Tanja zijn. Belangstellenden 
welkom! Voor informatie kunt u bellen: 
Mary Lemmers, T 079 - 351 47 19 of 
Thea Heemskerk, T 079 - 351 25 72.  
 

(Afhaal) Klaver-4 maaltijd 
 

Op dinsdag 1 november 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 achter- 
standswijk Libanon' ,voor het project 
van Debora Molenaar, die voor Euro 
relief werkzaam was op het eiland 
Samos in Griekenland, voor het 
project: 'Noodhulp overstromingen 
Pakistan' en een nieuw project voor 
Moldavië. Wilt u over het laatste 
project meer weten kom dan op de 
Moldavië-bijeenkomst op 9 november 
in De Regenboog. 
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 31 oktober voor 
20.00 uur.  
 

De wondere wereld van dementie 
& geloven, deel 2 
 

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. Deze keer lezen we uit 
het boekje van ds. Tim van Iersel, 
God vergeten. Gedachten over geloof 
en dementie (2019). Per keer ontvang 
je verdiepende informatie en boeken-
tips. Je kunt je nog tot en met a.s. 
zondag 30 oktober 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.  
Wanneer: donderdag 3 november, 
14.00-16.00 uur 
Kosten per bijeenkomst: € 5,00   
 

Inloophuis 
 

U bent a.s. vrijdag van harte welkom 
vanaf 10.00 uur op het Inloophuis 
voor een kopje koffie en een praatje. 
In de kapelruimte kunt u luisteren 
naar meditatieve muziek, een lichtje 
aansteken en dank- of voorbede 
opschrijven die gebruikt worden in de 
middagpauzedienst.   
Om half twaalf is er een korte 
viering. De voorganger is Marga 
Schipper en de muziek wordt 
verzorgd door Jan van Vliet.  
 

Kaarten maken 
 

Maandagmiddag 7 november  
komen wij 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 en Marijke Vis, 
T 079 - 361 54 64 
 

'Cursus woorden geven aan je 
geloof' wordt herhaald 
 

De verlegenheid om iets te vertellen 
over wat je gelooft is groot, maar het 
verlangen daarnaar is mogelijk nog 
groter. Je kunt iets doen met dat 
verlangen. We zijn dan ook blij met 
de 20 aanmeldingen voor de avonden 
op 7 en 14 november. Omdat het 
maximum aantal deelnemers 12 is 
wordt de cursus herhaald op 
dinsdagavond 6 en 13 december (De 
Regenboog, 20.00-22.00 uur). De 
mensen die zich opgegeven hebben 
krijgen daar bericht over. Voor de 
bijeenkomsten in december zijn er 
nog een paar plekken. Bij voldoende 
belangstelling wordt cursus ook nog 
een derde keer georganiseerd. 
Opgave en info: Ds Jan van der Wolf.  
E jtvanderwolf@gmail.com of 
M 06 - 38 63 62 93 (ook Whatsapp). 
 

Koffiemiddag  
 

Op woensdagmiddag organiseren wij 
om de week een koffie/thee middag in 
't Centrum. De eerstvolgende bijeen-
komst is op woensdag 9 november 
en de daarop volgende 23 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. 
 

Feestelijke Moldavië-avond  
 

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 

organiseren 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 maandag 
7 november een mailtje naar 
E moldozo@pwzz.nl, of teken in op de 
lijst in de kerk.  
 

Creagroep Violet in november 
 

Wij hebben nog 2 keer een creatieve 
ochtend dit jaar in De Regenboog. 
Op maandag 14 en 28 november 
van 9.30-11.30 uur ben je van harte 
welkom. Deelname vrij, de bijdrage 
voor koffie/thee bedraagt € 1,00. 
In het Inloophuis van 18 november 
verkopen we v.a. 10.00 uur kerst-
kaarten en allerlei kerstsfeerspullen. 
De gehele opbrengst is altijd voor een 
goed doel. Bel voor meer informatie: 
Irene de Geus, M 06 - 30 48 55 82 
 

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 

mailto:mtderuiter48@gmail.com
mailto:scbhermanus@gmail.com
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:moldozo@pwzz.nl
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Gedenken op zondagmorgen 
(aangepaste werkwijze) 
 

Als een gemeentelid is overleden, 
staan we daar op zondagmorgen als 
gemeente bij stil. Er waren in de 
kerken van onze samengestelde 
gemeente verschillende gewoontes. 

Ook corona en de predikantsvacatu- 
res maakten dat er geen eenduidige 
manier was om gestorven 
gemeenteleden te gedenken. We 
hebben met een aantal mensen uit de 
Werk-groepen Pastoraat en Vieren 
om de tafel gezeten om hierover 
afspraken te maken. Jaarlijks 
overlijden rond de 50 gemeenteleden. 
Dat is veel. Hoe geven we hen 
gepaste aandacht in gewone 
zondagmorgendiensten?  
 

Sommige mensen kiezen ervoor om 
de kerk niet bij de uitvaart te 
betrekken. We hebben afgesproken 
om dan geen moment van gedenken 
in de kerkdienst hebben. Wel 
publiceren we het overlijden op de 
nieuwsbrief en kan er voorbeden 
gevraagd worden voor de 
nabestaanden. 
 

Wanneer de kerk wel betrokken is bij 
de uitvaart, herdenken we als 
gemeente de overledene de 
eerstvolgende zondag na het 
overlijden. We kondigen het 
overlijden af, spreken een kort in 
memoriam uit en er wordt een 
steentje gelegd in de doopvont. Zo is 
de cirkel weer rond. We streven er 
dus naar dat het gedenken van 
iemand niet wordt verspreid over 
meerdere zondagen. De familie wordt 
geïnformeerd over dit gedenkmoment 
in de kerk en wordt van harte 
uitgenodigd om erbij te zijn en zelf het 
steentje te leggen. Uiteraard 
publiceren we dit overlijden ook op de 
nieuwsbrief en in Kerk in Zoetermeer.  
 

Er zullen situaties zijn, waarin deze 
manier van werken niet als 'passend' 
wordt ervaren. In dat geval gaan we 
in gesprek en komen we samen tot 
een goede afstemming van het 
gedenken. 
 

Eeuwigheidszondag, 
20 november 2022 
 

Op de laatste zondag van het kerke-
lijk jaar gedenken we als kerk de 
gemeenteleden die in het afgelopen 
jaar gestorven zijn. Vorig jaar was er 
in alle drie de kerken van onze 
samengestelde gemeente een dienst. 
Dit jaar is er één viering, in De 
Regenboog. Het ziet ernaar uit dat 
we meer dan 40 namen noemen. 

Dat is veel. Met een paar mensen uit 
de Werkgroepen Pastoraat en Vieren 
hebben we erover nagedacht hoe we 
deze kerkdienst dit jaar vorm geven. 
We willen dat de dienst stijlvol is, 
teken van geloof-hoop-liefde en dat 
we de warmte van de gemeenschap 
delen. En we willen in alle rust 
gedenken, maar niet dat het een te 
lange dienst wordt. 
 

In het eerste deel van de dienst noe-
men we de namen van alle overleden 
gemeenteleden, ongeacht of de kerk 
betrokken was bij hun uitvaart. We 
nodigen hun familie van harte uit de 
dienst mee te beleven. Qua ritueel 
moet het eenvoudig. We hebben 
ervoor gekozen om iets nieuws te 
gaan doen. Vooraan in de kerk staat 
een vaas met daarin één rode roos, 
symbool van Christus. Voor iedere 
naam die we noemen, wordt een 
witte roos in die vaas gezet door een 
dienstdoende ambtsdrager. Daarna is 
er een witte roos voor slachtoffers 
van een situatie in de wereld, te 
denken valt aan de oorlog in 
Oekraïne. De laatste witte roos is 
voor alle mensen aan wie we zelf 
moeten denken op deze dag. Nadat 
alle namen genoemd zijn, gaan we 
een ogenblik staan om te gedenken. 
Anders dan in voorgaande jaren is er 
geen gelegenheid voor 
gemeenteleden om andere namen 
aan te dragen om te gedenken.  
 

Na afloop van de dienst is er uiteraard 
koffie en kunnen familieleden en 
gemeente elkaar ontmoeten. 
Familieleden mogen een witte roos 
meenemen. Als er een steentje is 
gelegd, krijgt de familie die ook mee, 
met een kopie uit het gedenkboek 
van de gemeente. Een ambtsdrager 
zal hen alles persoonlijk 
overhandigen. 
 

We hopen dat we op deze manier 
een goede dienst zullen hebben. 
 

Najaarsactie 2022 
 

Van hart tot hart! 
 

Als het goed is, is recentelijk door 
vrijwilligers een envelop met daarop 
'Najaarsactie' in uw brievenbus 
gestopt. In deze envelop zit een brief 
waarop staat: "Najaarsactie 2022: 
van hart tot hart". Echte ontmoetingen. 
Van hart tot hart. Vanuit geloof. Daar 
zetten we ons voor in als kerk in 
Zoetermeer-Zuid. Samen met de 
twee nieuwe predikanten krijgt de 
nieuwe gemeente dan ook vorm en 
klinkt het "Wij van Zuid" als slogan 
voor onze Protestantse Wijkgemeente 
Zoetermeer-Zuid al behoorlijk 
vertrouwd. 

In de kerkdienst laten we ons hart 
raken door liederen, gebeden en 
woorden van God. Daarnaast 
ontmoeten we elkaar in allerlei 
andere bijeenkomsten. Laten we 
vooral blijven planten en begieten in 
vertrouwen op God. Wij hebben 
hierbij ook uw/jouw steun heel hard 
nodig. In woord en daad, in gebed en 
ook financieel. Om kerk te zijn in 
Zoetermeer-Zuid. Henry van der Wiel, 
voorzitter kerkrentmeesters PWZZ. 
 

Wij van Zuid  
 

Bloemengroet 
 

De bloemen gaan als felicitatie naar 
de doopouders Frederieke van de 
Graaf en Diederik van Loon. 
Het tweede boeket gaat naar mevr. 
Ann Geerlof 
 
We wensen haar Gods troostende 
nabijheid toe om zonder haar man 
het leven weer vorm te geven.  
 

Verjaardagen 
 

Mevr. A. Zandhuis-Klok wordt 30 
oktober 89 jaar. 
 
Mevr. E. Kooij-van de Geer wordt op 
2 november 88 jaar. 
 
 
Mevr. C.A. van der Tas-Gelderblom 
wordt op 2 november 92 jaar. 
 
Mevr. F. de Bruin-van Ieperen wordt 
2 november 90 jaar. 
 
Dhr. J.J. Stout wordt op 2 november 
83 jaar. 
Mevr. J. Schoonen-Mast wordt op 3 
november 86 jaar. 
 
Dhr. A.J. Zwarteveld wordt op 4 
november 85 jaar. 
 
 
Dhr. M. van Wijk wordt op 5 
november 83 jaar. 
 
Dhr. A. Peeneman wordt 5 november 
85 jaar. 
 
 

Allen van harte gefeliciteerd!!! 
 

Meeleven 
 

Coby Velzen 
wordt op 1 november geopereerd. 

Mevr. M.H. Ferrier 
 
verblijft voor revalidatie in Vivaldi 
(Brechtzijde 45, 2725 NR) 
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Berichten van overlijden 
 

Zaterdag 22 oktober is overleden 
Anita Kersten, geliefde partner van 
ons gemeentelid Edu Prud'homme de 
Lodder 
Anita woonde de laatste 11 jaar van 

haar leven in verpleeghuis Domus. 
Edu bezocht haar trouw iedere dag 
om te helpen met de lunch. Ze waren 
32 jaar gelukkig samen. En nu is 
Anita 'veilig aangekomen ergens aan 
de overkant waar wij samen komen', 
zo werd tijdens het afscheid 
uitgesproken. Op donderdag 27 
oktober vond de crematie plaats. We 
bidden voor Edu, hun beider kinderen 
en verdere familie om troost en moed. 
 

Marga Schipper-Boven 
 

Op 24 oktober 2022 is door onze 
hemelse Vader Thuisgeroepen, 
Marie Louise van Leeuwen-Mende, 
in de gezegende leeftijd van 90 jaar. 
Riet was een gelovige vrouw: ze had 
in Ned.-Indië de Bijbelschool bezocht 
en tot op hoge leeftijd genoot ze van 
de vieringen in Floriadehof, waar zij 
de laatste tijd woonde. Haar kinderen 
en kleinkinderen waren haar alles, en 
zij zal daarom zeer gemist worden. 
Deze zondag wordt voor haar een 
steentje in het doopvont gelegd: de 
cirkel is rond. De dankdienst voor 
haar leven vindt plaats o.l.v. 
ondergetekende op 31 oktober 2022 
in de Opstandingskerk in Tilburg, de 
plaats waar ook haar man begraven 
is. We wensen haar kinderen, 
kleinkinderen en dierbaren Gods 
troost en nabijheid toe in deze tijd van 
afscheid nemen en de tijd die komt.  
 

ds. Sandra Hermanus-Schröder 
 

Orde van dienst  
zondag 30 oktober 2022 
 

Liturgische kleur: Wit 
Bijzonderheid: Doopdienst 
Voorganger: Ds. Els van der Wolf-Kox  
Ouderling: Sofie van der Linden  
Diaken: Hilde Maassen 
M.m.v.: QuestionMark  
Organist: Dries Piening  
Lector: Yvette Planken-Maas 
Kindernevendienst: Trudy Sneller 
Kinderoppas: Irene de Geus 
Koster: Maarten van Elzelingen  
1ste Collecte: INLIA 
2de  Collecte: Kerk/Wijkwerk  
Beamer: Mirna Baak 
Live Stream: Loes van der Sluis 
Koffieschenkers: Marja Oosterveen 
en Eveline van Velzen 
__________________________________________________ 
 

Voor de dienst: 
luisteren en kijken naar 
'Will, part 1' van Son Mieux  

Welkom 
 

Zingen: Iona 1,7 vers 1, 2 en 3 
'Wonderwereld vol geheimen' 
 

1 Wonderwereld vol geheimen, 
 schepping van God, 
 al wat ons verbaast, verbijstert, 
 leeft van uw zorg:  
 vormen, kleuren, klank te over, 
 tastbaar weefsel, veelbelovend, 
 alles wat ons hart verovert – 
 schepping van God.  
 

2 Ieder mens bestaat per gratie, 
 leeft van Gods gunst 
 Elke stam en elke natie: 
 hemelse kunst 
 Jij, voor het geluk geboren, 
 Jij in zielloos werk verloren,  
 Jij die bouwt de hoogste toren, 
 Leeft van Gods gunst.  
 

3 Hoe kan ik uw goedheid eren, 
 Heer, voor altijd, 
 Elk unieke mens waarderen, 
 zijn eigenheid? 
 Hoe bewaar ik alle dagen eerbied 
 voor uw aardse gaven, 
 Hoe kan ik uw hart behagen, 
 Heer, voor altijd? 
 

Stilte 
 

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 
 

Inleiding op de doop 
en daarin het zingen van het dooplied 
'We leven in een wereld  
 zo omvangrijk en groot' 
 

1 We leven in een wereld, 
 zo omvangrijk en groot, 
 We kunnen het geheel niet overzien 
 Altijd die ellende, we zien het op tv 
 We vergeten dan het mooie dat er is. 
 

2 Let op het kleine, dat is veel waard. 
 Langs deze weg komt God 
 naar ons toe 
 't Is als een mosterdzaadje, 
 dat uitgroeit tot iets groots 
 Net als het koninkrijk dat komen gaat. 
 

3 Jezus kwam op aarde 
 om ons te leren over hem 
 Door wonderen die hij deed 
 liet hij ons zien 
 Dat de liefde die God geeft, 
 zo omvangrijk en groot is 
 Zelfs ons verstand te boven gaat. 

Zingen: AWN 1,20 vers 1 
'Laat de kind'ren tot Mij komen' 
(terwijl Valerie wordt binnengebracht) 
 

 Laat de kindren tot mij komen, 
 alle, alle kindren. 
 Laat de kindren tot mij komen, 
 niemand mag ze hindren. 
 Want de poorten van mijn rijk, 
 staan voor kindren open, 
 laat ze allen groot en klein, 
 bij mij binnen lopen. 
 

Doopvragen aan de ouders  
 

QuestionMark: 'Songbird' 
 

Doopgebed 
 

De kinderen mogen naar voren komen 
 

Doop 
 

Zingen: Iona 2,31 
'Vrede wens ik je toe' 
 

 Vrede wens ik je toe. 
 Liefde wens ik je toe. 
 Moge God je behoeden, 
 leef met zijn liefde. 
 Vrede wens ik je toe. 
 Zegen wens ik je toe. 
 Aandacht wens ik je toe. 
 Dat er mensen zijn 
 met wie je kunt delen. 
 Zegen wens ik je toe. 
 

Vraag aan de gemeente 
 

Doopkaars 
 

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

Gebed bij de opening 
van het Woord 
 

Schriftlezing: Marcus 10 vers 13 - 16 
 

Zingen: AWN 1,20 vers 2 
'Laat de mensen tot Mij komen' 
 

 Laat de mensen tot mij komen, 
 over alle wegen. 
 Laat de mensen tot mij komen, 
 houdt ze toch niet tegen. 
 Want de poorten van mijn rijk, 
 gaan ook voor hen open, 
 als ze aan een kind gelijk, 
 bij mij binnen lopen. 
 

Verkondiging 
 

Meditatief pianospel  
verkorte versie van 'Oltremare' 
door Jeroen 
 

De kinderen komen terug 
 

Inzameling van de gaven 
 

Gebeden 
 

Zingen: Lied 289 vers 1 en 3 (NLB) 
'Heer, het licht van uw liefde schittert' 
 

Zegen 


