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Nieuwsbrief   
   

Zondag 13 november 2022 WWW.PWZZ.NL 

 

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

   

 

Bij de dienst 
 

'Komt het goed?' Dat kun je je 
zomaar afvragen als je het nieuws 
volgt. Er gaat van alles mis in de 
wereld en dat merk je in je eigen 
omgeving. De bijbel is een realistisch 
boek, maar ook hoopvol. We laten 
ons bemoedigen door een prachtig 
visioen van Jesaja (25: 6 - 12) over 
de HEER die op een berg een rijke 
maaltijd houdt voor alle volken.  
En we vieren de Maaltijd van de 
Heer, brood voor onderweg tot Gods 
nieuwe wereld komt.  
De cantorij o.l.v. Sabine Geerlof-   
v.d. Zande zingt voor en met ons.  
Ds. Els van der Wolf-Kox leidt de 
dienst.  
 

Dienst volgende week 
 

Volgende week zondag is het 
Eeuwigheidszondag. We gedenken 
gemeenteleden die in het afgelopen 
(kerkelijke) jaar gestorven zijn. Hun 
nabestaanden zijn uitgenodigd om 
deze bijzondere dienst met ons mee 
te beleven. Het is altijd weer 
ontroerend om al die namen te horen 
van de mensen die ons voorgegaan 
zijn. Verdriet en dankbaarheid 
kunnen dan hand in hand gaan. 
We laten ons bemoedigen door 
woorden van Paulus: 
'Dan zullen wij altijd met Hem zijn. 
Troost elkaar met deze woorden' 
(1 Tessalonicenzen 4: 17b - 18).  
Troost zal er ook uitgaan van mooie 
muziek van een blokfluitkwartet.  
Ds. Els en Jan van der Wolf gaan 
samen voor.  
 

Toelichting collecten 
 

1ste collecte: Jaarproject;  
Stichting Oosterfaantje Zoetermeer 
Deze stichting, die gerund wordt door 
vrijwilligers, geeft 6 dagen per week 
voedselpakketten uit aan 450 huis-
houdens die niet in aanmerking 
komen voor ondersteuning van de 
voedselbank maar wel moeilijkheden 
ervaren om rond te komen.  
Wij hoorden het indrukwekkende 
verhaal hierover tijdens de maaltijd in 
De Regenboog op 20 oktober. 
Met de collecte kunnen we helpen om 
dit werk te blijven voortzetten.  
 

2de collecte: Kerk/wijkwerk 

 

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 Wil Bettenhaussen 
en de muziek wordt verzorgd door 
Geert Stauttener. Daarna is er soep 
en een broodje. 
 

29 november: Iona, uitvalsbasis van 
Keltisch-Christelijke spiritualteit  
 

De Heer is voor je om je de juiste 
weg te wijzen'. De bekende zegen-
woorden van St. Patrick zijn een 
voorbeeld van Keltisch-Christelijke 
spiritualiteit. In ons Liedboek staan 
ook een aantal liederen die geïnspi-
reerd zijn door deze geloofstraditie. 
Deze geloofsbeleving wordt 
gekenmerkt door een zekere 
'aardsheid'. Op het Schotse eilandje 
Iona heeft deze spiritualiteit een 
nieuwe impuls gekregen en van 
daaruit ook ons land bereikt.  
 

Tijdens deze bijeenkomst kom je 
meer te weten over Iona, met name 
over de 'healingservice', en maak je 
nader kennis met de Keltisch-
Christelijk spiritualiteit. Wat zijn 
kenmerken? Hoe kan deze traditie 
ons eigen geloofsleven verrijken?  
Plaats en tijd: De Regenboog 
29 november (20.00 - 22.00 uur)  
Opgave en info:  
E jtvanderwolf@gmail.com of  
M 06 - 38 63 62 93 (ook Whatsapp)  
Max. aantal deelnemers: 12  
 

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  
20 november 2022 kopij uiterlijk 
woensdag 15 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. 
 
 
 
 

 

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
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School in Kerk-dienst 
 

300 kinderen van de Clausschool 
naar de School in Kerk- dienst 

Wat een feest! 
Ds. Els van der 
Wolf en Gerda 
Griffioen staan 
de kinderen al 
buiten op te 
wachten die in  
2 grote groepen 
in De Regen-
boog komen op 
dinsdagochtend 
8 november. 

De onderbouw groep komt met opa’s 
en oma’s om 9.00 uur. 
De bovenbouw kinderen lopen rond 
10.30 uur opgewekt, babbelend De 
Regenboog binnen. 
Het thema 'doelgericht' is op school 
al goed voorbereid. Ik zie tekeningen 
met wat de kinderen willen worden 
later. Alle groepen hebben een lied, 
een gedicht of een gebed voorbereid.  
Els en Gerda vertellen het spannende 
verhaal van 
Jacob die 
zijn vader 
bedrogen 
heeft. Jacob 
heeft vals 
gespeeld en 
her en der 
wordt de 
reactie van 
de kinderen 
gevraagd.  
Ds. Els citeert Bisschop Tutu: als je 
niet eerlijk bent, dan gaat 't vroeg of 
laat niet goed met je. 
Moet je persé altijd je doel bereiken 
vraagt ds. Els in een gesprekje met de 
kinderen? Het ene kind is er duidelijk 
over: liegen is niet goed.  De ander 
zegt: als je 't stiekem doet en 't komt 
niet uit, dan merkt niemand 't. We 
lachen om deze creatieve redenering. 
Met Jan de Geus voor beamer/geluid 
en Jeroen van Smeden achter de 
piano is 't een vrolijke boel geworden. 
De kinderen stappen opgewekt weer 
naar buiten. Vond je 't leuk vraag ik 
aan een aantal kinderen. Ja, wat 
hebben we heerlijk gezongen!  

Complimenten voor Els en Gerda, die 
dit met de leerkrachten en de 
kinderen hebben voorbereid.  
Ik was blij dat ik erbij was! Wat een 
super gezellige bijeenkomst in onze 
Regenboog. 
 

Sofie van der Linden 
(werkgroep Communicatie) 

 

Kliederkerk 26 november:  

waar wacht je op?  
 

Op zaterdagmiddag 26 november is 
er weer Kliederkerk in De Oase. 
Waar wacht je op? Op Sinterklaas 
natuurlijk! Maar we kijken ook verder, 
naar het volgende feest, kerst. Hoe 
doe je dat, wachten op kerst? Hoe 
deed Maria dat? Daar gaan we mee 
aan de slag.  
Inloop vanaf half 4. Er is ruimte om te 
spelen, iets moois te maken over het 
thema, en wat te drinken met iets 
lekkers. Rond half 5 is er een korte 
viering in een ontspannen sfeer. 
Daarna eten we met elkaar.  
 

(Afhaal) Klaver-4 maaltijd 
 

Op dinsdag 15 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 
achterstandswijk Libanon', voor het 
project van Debora Molenaar, die 
voor Euro reliëf werkzaam was op het 
eiland Samos in Griekenland, voor 
het project: 'Noodhulp overstromin-
gen Pakistan' en een nieuw project 
voor Moldavië. Het laatste project 
hebben medewerkers van Kerk in 
Actie informatie gegeven op de 
Moldavië-bijeenkomst op 9 november 
in De Regenboog.  
Voor deelname aan de (Afhaal) 
Klaver-4-maaltijd telefonisch opgeven 
bij Ria van Dam:  
M 06 - 49 85 45 26 of via  
E mtderuiter48@gmail.com 
 

Uiterlijk op maandag 14 november 
voor 20.00 uur. 

Christelijke meditatie  
 

Op donderdagmorgen 17 november 
van 9.30-10.30 uur in De Oase.  
Welkom! Ook om zomaar eens een 
keer mee te doen.  

 
Koffiemiddag  
 

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

 
Kaarten maken  
 

Maandagmorgen 28 november 
komen we bij elkaar om kaarten te 
maken. Vanaf 10.00 uur staat de 
thee klaar in de consistoriekamer van 
de Pelgrimskerk. Wij zijn weer druk 
bezig met het maken van kerst-
kaarten, die willen wij graag  aan u 
verkopen tijdens de boekentafel in de 
Regenboog. Natuurlijk kan u ook de 
kaarten kopen tijdens onze  twee-
wekelijkse koffiemiddagen in   
’t Centrum. Iedereen hartelijk welkom.  
Voor inlichtingen:  
Stieneke de Bruin, T 079 - 316 62 09; 
of Marijke Vis,        T 079 - 361 54 64. 

 
Concert 23 november in 
De Regenboog, 20.15 uur 
 

Alexander Warenberg, cello en Nikola 
Meeuwsen, piano. De Zoetermeerse 
cellist met wereldcarrière Alexander 
Warenberg, heeft de afgelopen jaren 
op stormachtige wijze de internatio-
nale podia veroverd. Hij won drie 
eerste prijzen op grote internationale 
celloconcoursen. Nikola profileert zich 
als één van de opvallendste piano-
talenten in Nederland.  
Het Concertgebouw heeft hem de 
Concertgebouw Young Talent Award 
2019 toegekend.  
Zij spelen werken van Bach, Schubert 
en Brahms en een prachtige virtuoze 
toegift.  
Reserveren via de website 
http://www.regenboogmuziek.nl 
Entree: € 16,50; tot 25 jaar: € 5,00; 
Zoetermeer Pas: gratis. 
 
 
 

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 
 

mailto:mtderuiter48@gmail.com
http://www.regenboogmuziek.nl/
mailto:fhj.mj@brouwersonline.nl
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(G)een blad voor de mond 
 

Op donderdag 24 november, 20.00 
uur is er weer een bijeenkomst van 
de gespreksgroep '(G)een blad voor 
de mond' in De Regenboog.  
Het leuke van deze bijeenkomsten is 
dat je de gespreksonderwerpen zelf 
kunt aandragen. Iedere deelnemer 
stuurt 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 be-
nodigde scans) van de betreffende 
avond.  
Iedereen is welkom, er is geen vaste 
samenstelling! Bij meer dan 10 deel-
nemers wordt er gesplitst. 
Ton Verheijke  
E ton.verheijke@live.nl en  
Jan Blankespoor  
E jhblankespoor@casema.nl 
 

Ouderensoos in De Oase 
 

Op maandagmiddag 14 november 
bent u weer van  harte welkom. We 
beginnen om 14.00 uur; deur open 
13.30 uur. Belangstellenden welkom!  
Voor informatie kunt u bellen naar: 
Mary Lemmers, T 079 - 351 47 19 of 
Thea Heemskerk, T 079 - 351 25 72.  
 

Vrouwenviering:  
Leven met volle teugen 
 

Hoe staan we in verbinding met ons-
zelf, 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 vanmiddag 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 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 in de Oude Kerk op zondag 
13 november, 18.30 uur,  
Dorpsstraat 59.  
 

Jaap van der Giessen  
werkgroep muzikale avonddiensten 
Oude Kerk 
 

Concert Oude Kerk 
 

Op 20 november om 16 uur zal er in 
de Oude kerk een concert plaats 
vinden, georganiseerd door het 
Centrum voor Kunst en Cultuur, het 
CKC, in Zoetermeer. 
De intentie van dit concert is 
ingetogen, omdat het deze dag 
Eeuwigheidszondag is. Daarvoor 
hoeft de muziek niet zwaar te zijn, 
maar kan het zeker troostrijk zijn. 
CKC kamerkoor Vocapella o.l.v. 
Liselet van Gent, met medewerking 
van o.a. Jaap van der Giessen zal het 
Bachmotet 'Jesu meine Freude' 
uitvoeren. Verder kunt u genieten van 
harp-, dwarsfluit-, gitaar- en nog veel 
meer prachtige muziek.  
Van harte welkom. 
Toegang € 5,00, aan de zaal of via  
https://www.ckc-zoetermeer.nl 
 
 
 

Wij van Zuid  
 
Bloemengroet  
 

De bloemen gaan vandaag als 
bemoediging naar Marja Oosterveen 
   
Het tweede boeket gaat naar mevr. 
Annemieke Hobers 
 
We wensen haar Gods Geestkracht 
in deze moeilijke tijd na het overlijden 
van haar man. 
 

Felicitatie 
 

Op een stralende dag, 28 oktober 
2022, zijn Marjoke Lankhorst en 
Arthur van der Molen  
 
getrouwd in De Rosenboom in 
Benschop. Marjoke woont sinds een 
paar jaar in Zoetermeer en is 
coördinator van de bloemengroep. 
Marjoke en Arthur, van harte 
gefeliciteerd en Gods zegen op jullie 
weg samen! 
 

Meeleven 
 

Mevr. Ria Land-Mulder  
                            verhuist binnen 
Vivaldi naar een nieuwe kamer, 
namelijk Rozenhof 2G. 
 

Verjaardagen 80+ 
 

Mevr. M.E. van Houwelingen-
Pauwels wordt op 13 november  
82 jaar. 
Dhr. L. Schouten wordt op  
14 november 87 jaar. 
 
Mevr. P. van der Zwan-Engelhardt 
wordt op 14 november 87 jaar. 
 
Mevr. H.W. van den Hurk-de Neef 
wordt op 14 november 92 jaar. 
 
Dhr. T.J. Waterkamp wordt op  
14 november 82 jaar. 
 
Dhr. P. Kievit wordt op 15 november 
94 jaar. (Floriadehof, Willemijngang 40, 
2719 BR) 
Mevr. G.G. Day wordt op 
15 november 83 jaar. 
 
Mevr. D. Seldenthuis-Veerman wordt 
op 17 november 92 jaar. 
 
Mevr. S. den Blijker-van der Schilden 
wordt op 18 november 85 jaar. 
 
Mevr. P. Odekerken-Vosveld wordt 
op 19 november 80 jaar. 
 
 

Allen van harte gefeliciteerd!!! 

Herinnering najaarsactie 2022: 
Van hart tot hart! 
 

Recent is de envelop met daarop 
'Najaarsactie' op uw deurmat 
gevallen. Hartelijk dank aan de 
velen die al een bijdrage hebben 
overgemaakt. Iets meer dan de 
helft van het beoogde bedrag van 
€ 8.000,00 is nu al binnen. 
Wat zou het mooi zijn als we dit 
bedrag met elkaar kunnen 
realiseren. In deze tijden van 
oplopende kosten, is uw/jouw 
financiële steun daarom van harte 
welkom zodat we met vertrouwen 
kunnen blijven werken aan onze 
gemeenteopbouw. 
 

Henry van der Wiel; 
voorzitter kerkrentmeesters PWZZ 
 

mailto:ton.verheijke@live.nl
mailto:jhblankespoor@casema.nl
https://www.ckc-zoetermeer.nl/
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Orde van dienst, zondag 

13 november 2022 
 
Liturgische kleur: Wit 
Bijzonderheid: Maaltijd van de Heer 
Voorganger: Ds. Els van der Wolf-Kox 
Ouderling: Sjaak Janssen 
Diakenen: Saskia Koerselman, Tineke 
Blankespoor, Monique Schrijver 
M.m.v.: de Cantorij olv Sabine Geerlof  
Organist: Gerard Baak 
Lector: Maries Verheijke 
Kindernevendienst:  
Jeroen van Smeden 
Kinderoppas: Hilde Maassen 
Koster: Wim van der Ende 
1ste Collecte: Stichting Oosterfaantje 
2de  Collecte: Kerk/Wijkwerk  
Beamer: Jan de Jonge 
Live Stream: Mirna Baak 
Koffieschenkers: Marianne Klaucke, 
Marijke Vis en Janny de Zeeuw 
______________________________ 
 
Orgelspel 
 
Welkom 
 
♪ 'Heer, onze Heer, 
 hoe heerlijk is uw naam' (staande) 
 Lied 8a vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6 
 de cantorij zingt de verzen 2, 3, 5 
 
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 
 

Kyriegebed 
 
♪ Glorialied: 'Gloria a Dios' 
 Lied 309a (in wisselzang) 
 
cantorij: 
 

Gloria a Dios, gloria a Dios, 
gloria en los cielos! 
 
allen: 
 

Gloria a Dios, gloria a Dios, 
gloria en los cielos! 
 
cantorij: 
 

A Dios la gloria por siempre! 
 

allen: 
 

A Dios la gloria por siempre! 
 
cantorij: 
 

Alleluya, Amen! 
 
allen: 
 

Alleluya, Amen! 
 
cantorij: 
 

Alleluya, Amen! 
 
allen: 
 

Alleluya, Amen! 
 
allen: 
 

Alleluya, Amen! Alleluya, Amen! 
Alleluya, Amen! 
 
De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Gebed om het Licht 
van de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Jesaja 25 vers 6 - 12 
 
♪ 'Laudate omnes gentes' 
 Lied 117d 
 (eerst cantorij, dan twee keer allen) 
 
Verkondiging 
 
Meditatief moment, 
de cantorij zingt 
 

 'If ye love me' 
 (Thomas Tallis, c. 1505-1585) 
  
♪ 'Liefde, eenmaal uitgesproken' 
 Lied 791 vers 1, 5 en 6 
 
Gedenken 
 
Gebeden 
 
eindigend met stilgebed 
en het onze Vader… 
 
Inzameling van de gaven 
 
Binnenbrengen van brood en wijn 
door kinderen en de diakenen 
 

♪ 'De tafel van samen' 
 Lied 385 vers 1, 2, 3 en 4 
 
Vredegroet 
 
Biddend zingen: 
 

♪ 'Zoals ik ben, kom ik nabij' 
 Lied 377 vers 1, 2, 3, 4 en 5 
 de cantorij zingt de verzen 2 en 4 
 
Inzettingswoorden en nodiging 
 
 

Delen van brood en wijn 
 
tijdens het delen wordt er gezongen 
 
de cantorij zingt: 
 
 'Eet en drinkt van brood en wijn' 
 
 Eet en drinkt van brood en wijn 
 tot mijn gedachtenis 
 en weet dat er in angst en pijn 
 een weg naar vrede is. 
 
 Deelt het leven met elkaar 
 tot mijn gedachtenis 
 en schenkt elkaar voor alle haat 
 alleen vergiffenis. 
 
 Leeft in liefde met elkaar 
 tot mijn gedachtenis 
 en maakt zo in uw daden waar 
 dat leven geven is. 
 
we zingen Taizéliederen (allen) 
 
♪  'Behoed mij, o God' 
 
 Behoed mij, o God, ik vertrouw op U; 
 U wijst mij de weg ten leven. 
 Bij U is vreugde, blijvende vreugde. 
 
♪  'Prijs de Heer, mijn ziel' 
 
 Prijs de Heer, mijn ziel, 
 en prijs zijn heil'ge Naam. 
 Prijs de Heer, mijn ziel, 
 die mij het leven geeft. 
 
 ♪  'Ubi caritas' 
 
 Ubi caritas et amor, 
 ubi caritas, Deus ibi est. 
 
Gebed van toewijding 
 
♪ 'Eens, als de bazuinen klinken' 
 Lied 769 vers 1, 5 en 6 (allen) 
 
Zegen 
 
gezongen 'Amen' 


