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Nieuwsbrief   
   

Zondag 6 november 2022 WWW.PWZZ.NL 

 

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

   

 

Bij de dienst 
 

In deze dienst zal Tijl Belt gedoopt 
worden. Tijl is 16 jaar oud en woont 
aan het                    Gezien zijn leef-
tijd 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 Efeziërs 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.  
 

Toelichting bij de collecte 
 

1ste collecte: Beurzen voor theologie-
studenten in Zambia. In Zambia 
groeit de kerk en daarmee de vraag 
naar predikanten die gemeenten 
kunnen leiden in soms arme en 
moeilijke omstandigheden. De 
theologische faculteit aan de Justo 
Mwale University in Lusaka biedt 
kwalitatief goed theologisch 
onderwijs. Er worden predikanten 
opgeleid, die een waardevolle 
bijdrage leveren aan kerk en 
samenleving. In de opleiding is veel 
aandacht voor onderwerpen, zoals 
hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, 
mensenrechten, politiek, voedsel-
veiligheid, klimaatverandering. Aan 
de theologische faculteit studeren 
zo’n 130 studenten, van negen 
verschillende kerkgenootschappen. 
Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan 
de beurzen van 25 theologie-
studenten. Zambiaanse kerken waar 
de studenten stage lopen, bieden hen 
reiskosten en een bijdrage in hun 
levensonderhoud. 
 
2de collecte: Kerk/wijkwerk 
 
 
 
 
 
 

 

Kerkdienst volgende week 
 

Volgende week zondag, 13 november,  
vieren we de Maaltijd van de Heer. Bij 
de Maaltijd van de Heer gaat het om 
Christus die zijn leven geeft voor ons, 
de verbondenheid met elkaar als 
gemeente van Christus en uitzien 
naar Gods nieuwe wereld. Op deze 
zondag, bijna aan het eind van het 
kerkelijk jaar ligt de nadruk op dat 
derde aspect. We vieren de Maaltijd, 
totdat Hij komt. We lezen een 
prachtig visioen van Jesaja 25: 6 - 12 
over de HEER die op een berg een 
rijke maaltijd houdt voor alle volken. 
De cantorij zingt voor en met ons en 
ds. Els van der Wolf-Kox leidt de 
dienst. 

 

Cursus 'Woorden geven aan je 
geloof'  
 

Gezien de grote belangstelling wordt 
deze training voor een derde keer 
georganiseerd, namelijk op 9 en 16 
januari 2023. De cursus omvat twee 
avonden en begint om 20.00 uur. 
Het is in De Regenboog. 
Opgave en info: Ds Jan van der Wolf.  
E jtvanderwolf@gmail.com of 
M 06 - 38 63 62 93 (ook Whatsapp). 

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  
13 november 2022 kopij uiterlijk 
woensdag 9 november  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. 
 
 
 
 

 

Reminder ZWO-avond 
De ZWO-groepen uit de regio 
hebben bijzondere aandacht voor 
het werk van kerk in Actie in 
Moldavië. In sommige plaatsen zijn 
ze daar al langer mee bezig. 
Zoetermeer sluit bij hen aan. Om 
Moldavië beter te leren kennen en zo 
dit ZWO-project een extra impuls te 
geven is er woensdagavond 9 
november een Moldavië-avond in De 
Regenboog. Het begint om 18.00 uur 
met een gezellige maaltijd met een 
Moldavisch tintje (inloop vanaf 17.30 
uur). Om 20.00 uur is er een 
meditatief moment en daarna twee 
sprekers van Kerk in Actie die (bijna) 
alles weten over de projecten. 
Welkom! Als je mee wilt eten (alleen 
komen eten mag ook), graag even 
aanmelden via moldozo@pwzz.nl, 
(uiterlijk 7 november) of teken in op 
de lijst in de kerk. Je kunt ook 
(zonder aanmelding) om 20.00 uur 
aansluiten. 

https://www.pwzz.nl/
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:evanderwolfkox@gmail.com
https://pwzz.nl/nieuwsbrief
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
mailto:moldozo@pwzz.nl
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School in Kerk-dienst 
 

Al jaren is er contact tussen de 
Clausschool en De Regenboog. 
Corona gaf een dip. Maar nu kan het 
weer: een 'school-in-kerk'-dienst. 
Afgelopen week ben ik op school 
geweest. We hebben gepraat over 
het thema 'Doel-gericht.' Wat is een 
doel? Iets met voetbal… Kinderen 
konden ook onbevangen vertellen 
over hun eigen doelen. 'Beter 
omgaan met m’n adhd.' Het is 
ontroerend als ze dat zomaar delen 
op zo’n moment. Het bijbelverhaal 
wat we hierbij gaan vertellen, is een 
slecht voorbeeld.  
We zien hoe Jacob zijn doelen denkt 
te bereiken door omkoping en 
bedrog. Hoe zou het anders kunnen? 
Met die vraag blijf je wel zitten, na het 
verhaal. We gaan ermee aan de slag! 
En u/jij kunt erbij zijn! Op dinsdag-
morgen 8 november komen de 
kinderen van de Clausschool naar De 
Regenboog voor een viering. Om 9 
uur komen de jongste groepen. Om 
half 11 komt de bovenbouw. Welkom 
om aan te sluiten en iets mee te 
beleven van deze vieringen.   
Ds. Els van der Wolf 
 

Inloophuis 
 

U bent vrijdag 11 november 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 Ab de Raad en de 
muziek wordt verzorgd door Aad 
Baak. Daarna kunt u heerlijke 
pannenkoeken eten. 
 

Vrouwenviering: Leven met volle 
teugen 
 

Hoe staan we in verbinding met 
onszelf, met anderen, met de wereld 
om ons heen? In deze viering 
proberen we dat te ontdekken met 
onze zintuigen. Wat zie je, wat hoor 
je, wat voel je, wat proef je, wat ruik 
je? Misschien word je verrast, of 
komen er herinneringen boven. Wat 
doet het met je als je je bewuster 
wordt van de kracht van je zintuigen, 
en wat als een zintuig niet 
functioneert zoals je graag zou willen. 
We nodigen je uit om met ons mee te 
gaan op deze ontdekkingstocht.  
De viering is op 13 november om 
16.00 uur in de Ichthuskerk. 
Graag tot ziens,  
Katinka, Liselet en Marga  
T 079 - 361 34 03 

Avondmuziek in Oude Kerk 
 

Zondag 13 november is er in de 
Oude Kerk om 18.30 uur een 
muzikale avonddienst in de vorm van 
een Avondmuziek. Deze 
Avondmuziek staat in het licht van de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar, 
Eeuwigheidszondag. Deze viering – 
met lezing en lied, gebed en 
instrument – heeft daarom een sober, 
ingetogen karakter. Het thema is 
'Oordeel als bevrijding'. 
Er is instrumentale medewerking van 
Matteo Costanzi op hobo. Verder 
verlenen het Oude Kerk Ensemble 
onder leiding van cantor-organist 
Ronald de Jong en ds. Kees 
Wesdorp hun medewerking. Welkom. 
 

Jaap van der Giessen 
werkgroep muzikale avonddiensten 
Oude Kerk 

 

Wij van Zuid  
 
Bloemengroet  
De bloemen gaan als felicitatie met 
zijn doop en belijdenis naar Tijl Belt 
die vandaag gedoopt wordt. 
We heten hem hartelijk welkom in de 
gemeente. 
Het tweede boeket gaat naar mevr. 
Anneke Peters 
 
We wensen haar goed herstel na 
haar heupoperatie. 
 

Verjaardagen 
Dhr. J. Smid wordt op 6 november 80 
jaar. 
Mevr. C.J. Bonnes-de Witte wordt op 
7 november 80 jaar. 
 
Mevr. N.A. Hoogendoorn-Kraan wordt 
op 8 november 84 jaar. 
 
 
Mevr. A. Peters-Versluis wordt op 9 
november 81 jaar. 
 
Mevr. A. Cok-van Leeuwen wordt op 
11 november 97 jaar. 
 
Mevr. C. van Milligen-van der Graaf 
wordt op 11 november 88 jaar. 
 
 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meeleven 
 

Dhr. Don Oosterveen verblijft in GGZ 
Rivierduinen, Componistenlaan 248, 
2215 ST Voorhout, voor onderzoek. 
Mevr. Riek den Dulk-den Dulk 
                                              
kan helaas niet meer naar haar huis 
terugkeren. Ze blijft nu definitief in 
Woonzorgcentrum Oostduin, 
Goetlijfstraat 5, kamer 12, 2596 RH 
Den Haag. Het is fijn dat er nu een 
plek is waar zij kan wonen en 
verzorgd wordt maar ze vindt het 
jammer dat ze niet meer in 
Zoetermeer woont en naar "De 
Regenboog" kan komen. 
Wel blijft ze verbonden met onze 
gemeente. Er zijn deze week 
bloemen namens de kerk bij haar 
gebracht en in de hal ligt een kaart 
om te tekenen. Die zullen we naar 
haar toesturen. 
 

Berichten van overlijden 
 

Op 24 oktober is overleden mevr. 
Neeltje Pronk-Haasnoot op de leeftijd 
van 88 jaar. Nel woonde sinds een 
jaar in Woonzorgcentrum Oostduin in 
Den Haag. Daarvoor woonde ze op 
de Nathaliegang. Op 3 november 
heeft de afscheidsdienst 
plaatsgevonden. We bidden haar 
kinderen en klein-kinderen Gods 
Geestkracht toe nu zij moeder en 
oma moeten missen. 
 
We kregen het bericht dat op 24 
oktober mevr. Barbara Heijkoop-
Boere is overleden. Zij woonde in de 
Morgenster (Nassaulaan 11, k. 305) 
en is 95 jaar oud geworden. 
De familie was vroeger kerkelijk 
betrokken bij de Pelgrimskerk. 
We wensen de nabestaanden de 
vrede van Christus toe. 
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Orde van dienst 
zondag 6 november 2022 
 
Liturgische kleur: Wit 
Bijzonderheid: Doopdienst en 
aandacht Dankdag voor het Gewas 
Voorganger: Ds. Jan van der Wolf 
Ouderling: Beppie van der Plas 
Diaken: Willy Tieman 
M.m.v.: QuestionMark  
Organist: Hans Jansen 
Lector: Marije Verheijke 
Kindernevendienst: 
Martijn en Carla Pastink 
Kinderoppas: Willy de Groot 
Koster: Frits von Meijenfeldt  
1ste Collecte: Beurzen voor theologie- 

studenten in Zambia 
2de  Collecte: Kerk/Wijkwerk  
Beamer: Willem van Lonkhuyzen 
Live Stream: Jeannette Vriend 
Koffieschenkers: 
Els en John Rijksen 
______________________________ 
 
Welkom 

 
♪ 'In the morning' 
 Sabrina Starke (QM) 

 
♪ '10.000 redenen' (staande) 
 (Hemelhoog 617, Opw. 733) 

 
Stil gebed 

 
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 

 
♪ 'Neem mij aan zoals ik ben' 
 Lied 833 (3 maal) 

 
Gebed van de nieuwe morgen 
(Iona) 

 
♪ Glorialied: 'To God Be The Glory' 
 Andraé Crouch (QM) 

 
♪ Kinderlied: 'Je hoeft niet bang te zijn' 
 Lied 935 

 
Gebed om de Geest 

 
Schriftlezing: Efeziërs 5: 15 - 20 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♪ 'Het leven op aarde 
 is vreugde en rijkdom' 
 Lied 880 

 
Verkondiging 

 
♪ 'Thank You Lord' - Bill Fay (QM) 

 
Inzameling van de gaven 

 
Doop en belijdenis - Tijl Belt 
 

 Presentatie 
 

 Vragen 
 

 Doop en zegening 

 
♪ 'k stel mijn vertrouwen' 
 (Hemelhoog 338, Opw. 42) 

 
Gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 
het gezongen Onze Vader (Lied 371) 

 
♪ 'Dank U voor deze nieuwe morgen' 
 Lied 218 (staande) 

 
Zending en zegen 


