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Nieuwsbrief   
   

Zondag 20 november 2022 WWW.PWZZ.NL 

 

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

   

 

Bij de dienst 
 

Vandaag  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 bemoe-
digen 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 het 'Oasekwartet.' 
Elsbeth van Beem, Anja Hermanus-
Schröder en Wout van Goeverden 
spelen blokfluit en Sandra Hermanus-
Schröder begeleidt hen op een basso 
continuo. In deze kerkdienst gaan ds. 
Els en Jan van der Wolf samen voor. 

 
Volgende week zondag 
 

Zondag 27 november is de eerste 
zondag van advent. We gaan - 
samen met de kinderen van de 
nevendienst - toeleven naar het 
kerstfeest. Er is een speciaal doe-
boekje voor thuis met de kinderen. 
Vraag er gerust naar bij de neven-
dienstleiding! We ontmoeten iedere 
zondag één van de 'voormoeders' 
van Jezus. De eerste vrouw die we 
tegenkomen is Bathseba, één van de 
vrouwen van koning David. Anaviem 
zingt mee deze zondag. Ds. Els van 
der Wolf-Kox leidt de kerkdienst. 
 

Toelichting bij de 1ste collecte 
 

Bijbelverhalen delen in de Golfstaten. 
In de Golfstaten werken veel 
arbeidsmigranten. Zij zijn vaak 
analfabeet of laaggeletterd, doen 
daardoor veelal ongeschoold werk en 
kennen hun rechten niet. Hun wordt 
een goed loon beloofd, maar de 
werkelijkheid is anders: zij leven in 
slechte omstandigheden en krijgen 
soms ook helemaal niet uitbetaald. 
We kennen de verhalen uit Qatar. 
Een deel van deze arbeidsmigranten 
is christen. Het Bijbelgenootschap in 
de Golf helpt degenen die kunnen 
lezen aan een bijbel in hun eigen taal.  

 

Ook krijgen voorgangers trainingen 
om bijbelverhalen mondeling door te 
geven. Zo is het goede nieuws ook 
bereikbaar voor migranten die niet of 
nauwelijks kunnen lezen. En dat geeft 
hoop en kracht in zware 
omstandigheden. 
 

2de collecte: Pastoraat 
 

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 
 

Cursus 
Woorden geven aan je geloof 

Er zijn nog twee plekken voor de 
avonden op 6 en 13 december. In 
januari wordt deze training nog 
tweemaal gehouden. Op maandag-
avond 9 en 16 januari (nog 4 plekken) 
en op woensdagmiddag 18 en 25 
januari (nog voldoende plaats).   
Opgave en info:  
E jtvanderwolf@gmail.com of 
M 06 - 38 63 62 93 (ook Whatsapp) 
 

(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. 

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  
27 november 2022 kopij uiterlijk 
woensdag 23 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:fhj.mj@brouwersonline.nl
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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Vervolgens wordt elke aangemelde 
deelnemer uiterlijk één dag van 
tevoren geïnformeerd over het 
programma (inclusief de benodigde 
scans) van de betreffende avond. 
Iedereen is welkom, er is geen vaste 
samenstelling! Bij meer dan 10 
deelnemers wordt er gesplitst.  
Ton Verheijke  
E ton.verheijke@live.nl en  
Jan Blankespoor 
E jhblankespoor@casema.nl 
 

Soos 60+  
 

Op maandag 21 november 
aanstaande om 14.00 uur komen de 
leden van de soos 60+ weer bij elkaar 
in 'De Regenboog'. 
Mevrouw Marga Schipper-Boven 
komt een presentatie geven over het 
Jopie Huismanmuseum in Workum 
(Friesland). 
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 
 

Inloophuis. 
 

A.s. vrijdag, (25 november) 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 
 

Avond over Iona volgeboekt 
 

De avond over Iona op 29 november 
is volgeboekt. In het voorjaar wordt 
deze bijeenkomst minstens één keer 
herhaald. De data zijn nog niet 
bekend. Houd daarvoor de 
nieuwsbrief in de gaten. 
 

Boekentafel Regenboog 
 

Op zondag 4 december staat er weer 
een mooie boekentafel voor u klaar! 
Thema: Kerst, met ook kerstkaarten  
van de kaartenmaakgroep van de 
Pelgrimskerk. U kunt (helaas) alleen 
cash betalen. Hartelijke groet, 
Elsbeth, Sandra en Hennie 
 

Koffiemiddag  
 

Op woensdagmiddag organiseren wij 
om de week een koffie-/thee middag 
in 't 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;  
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. 
 

Pastoraat: Omzien naar mensen 
binnen en buiten de kerk 
 

De kern van pastoraat is omzien naar 
elkaar in de naam van Christus. 
Binnen de gemeente, maar vaak ook 
buiten de muren van de kerk. Zeker 
ook voor mensen in kwetsbare 
omstandigheden. Om gemeenteleden 
toe te rusten in hun pastorale taken 
heeft de Protestantse Kerk materialen 
en trainingen ontwikkeld. Naast de 
diverse pastorale trainingen zijn er 
ook brochures, gedichten- en 
gebedenboekjes beschikbaar en een 
online ideeënbank met suggesties 
voor het organiseren van pastorale 
activiteiten. 
 

Hulp gevraagd bij een verhuizing  
 

Gerda Griffioen, van De Pelgrim en 
Stichting Present, is op zoek naar 
vrijwilligers voor een concrete  
situatie. Een vrouw uit haar netwerk 
moet eind november verhuizen naar 
Rokkeveen. Zelf de verhuizing doen, 
kan zij niet. En zij heeft ook geen geld 
voor hulp. Gerda zoekt vrijwilligers 
die op 26 november kunnen helpen 
verhuizen. Ook als je een deel van de 
dag zou kunnen helpen, zijn ze daar 
blij mee. Bovendien is er wat 
'voorwerk' te doen (kasten uit elkaar 
halen).  
Wil jij helpen, app of bel met  
Gerda, M 06 - 24 97 50 92. 
 

Save the date: 
26 november Kliederkerk  
 

'Waar wacht je op?' 
Op zaterdag 26 november is er weer 
Kliederkerk in De Oase. Werktitel: 
'Waar wacht je op?' Het belooft een 
creatieve en inspirerende 
bijeenkomst te worden.  
Vanaf 15.30 uur inloop met creatieve 
werkvormen en speelruimte, om 
16.45 uur de viering en een klein 
halfuurtje daarna 'aan tafel!'  
Om samen met je (klein)kind mee te 
beleven. 
 

Concert in de Regenboog 
 

Woensdag 23 november 20.15 uur 
Alexander Warenberg, cello en Nikola 
Meeuwsen, piano. De Zoetermeerse 
cellist Alexander Warenberg heeft de 
afgelopen jaren op stormachtige wijze 
de internationale podia veroverd. 
Hij won drie eerste prijzen op grote 
internationale celloconcoursen. 

Nikola profileert zich als één van de 
opvallendste pianotalenten 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  
www.regenboogmuziek.nl  
 

Entree: € 16,50; tot 25 jaar: € 5,00; 
Zoetermeer Pas: gratis 
 

Concert Oude Kerk 
 

Vanmiddag, 20 november, om 
16.00 uur zal er in de Oude kerk een 
concert plaatsvinden, 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 
www.ckc-zoetermeer.nl 
 

Informatiepunt Energie  
 

Op 19 november, 3 en 17 december.  
Forum Stadhuisplein 1, Zoetermeer  
Om de twee weken zullen in het Forum  
de energieambassadeurs van DEZo 
(Duurzame Energiecoöperatie 
Zoetermeer) en de consulenten 
duurzaam van Piëzo van 10.00 uur 
tot 12.00 uur beschikbaar zijn voor 
vragen over allerhande onderwerpen 
in het kader van energie besparen, 
energieopwekken, woningverbetering.  
Inwoners van Zoetermeer kunnen, 
zonder afspraak, binnenlopen en hun 
vragen stellen.  
Deze ervaringsdeskundigen zullen 
daar mogelijk een passend antwoord 
geven of anders doorverwijzen naar 
deskundigen op specifiek vlak.  
De consulenten duurzaam kunnen u 
tips geven hoe u met kleine, 
eenvoudige en goedkope 
maatregelen tot wel zo’n 50% kunt 
besparen op uw energierekening.  
Uiteraard is het gratis en vrijblijvend!  
Voor meer informatie over de energie 
bespaar maatregelen, zie:  
www.zoetermeerbespaart.nl 
 
Contact:  
E Simone@stichtingpiëzo.nl 

mailto:ton.verheijke@live.nl
mailto:jhblankespoor@casema.nl
http://www.regenboogmuziek.nl/
http://www.ckczoetermeer.nl/
http://www.zoetermeerbespaart.nl/
mailto:Simone@stichtingpiëzo.nl
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Wij van Zuid  

 
Bloemengroet  
 

De bloemen gaan vandaag naar 
Marjoke Lankhorst en Arthur van der 
Molen.  
Zij worden van harte gefeliciteerd met 
hun huwelijk.  
Het tweede boeket gaat ter bemoedi-
ging naar Fam. Granneman. 
 
 

Meeleven 
 

Mevr. Adrie van der Kleij-Toet  
                          is verhuisd naar 
verzorgingshuis 'Het Gouden Hart' 
(Kanaalweg 3, 2584 CC) te Den Haag. 
Terug in Scheveningen, waar zij is  
wijkgemeente rond de Bethelkerk 
horen. We wensen haar Gods zegen 
toe in haar nieuwe huis. 
 
Mevr. M.J. Aardse-Wetsteijn 
                           is opgenomen in het 
orthopedisch centrum.  
 

Verjaardagen 
 

Mevr. W.A. Schouten-van den Berg 
wordt op 20 november 87 jaar. 
 
Dhr. A. Kaandorp wordt op 20 
november 85 jaar. 
 
Mevr. M. van der Velde-Jongsma 
wordt op 21 november 90 jaar. 
(WelThuis de Morgenster, k.103, 
Nassaulaan 11, 2712 AT) 
Mevr. C.M. Droppert-Kranenburg 
wordt op 23 november 88 jaar. 
 
Dhr. A. Passchier wordt op 24 
november 87 jaar. 
 
 
Dhr. C.T. Fieret Sr. wordt op 25 
november 98 jaar. 
(WelThuis de Boomgaerd, k.58, 
Zalkerbos 330, 2716 KS) 
Mevr. J.H.H. de Gelder wordt op 25 
november 85 jaar. 
 
Mevr. G.L.A. van der Does-de Bruin 
wordt op 26 november 89 jaar.  
 
Dhr. J. van Aken wordt op 26 
november 93 jaar. 
 
 

Allen van harte gefeliciteerd!!! 
 

In memoriam 
Annie Cok-van Leeuwen 
 

Afgelopen maandag, 14 november, 
overleed Antje Cok-van Leeuwen 
 

Het kwam onverwacht, een paar 
dagen nadat ze haar 97ste verjaardag 
gevierd had. 
Annie en Johan Cok kregen drie 
kinderen. 
In 1971 kwamen zij in Zoetermeer 
wonen en gingen zij meedoen in de 
Pelgrimskerk.  
In 2010 overleed Johan. 
Annie onderhield actief haar 
contacten, ook toen zij meer aan huis 
gebonden raakte. 
Zij volgde de online kerkdiensten, die 
ze besprak met enkele 'kerkvrienden'. 
Annie wist zich gedragen door God. 
Met vertrouwen en dankbaarheid 
stond zij in het leven. 
Op vrijdag 25 november wordt zij 
begraven na een dienst in de 
Meerbloemhof die om 12.00 uur 
begint. Daar klinkt hun trouwtekst: 
'Gij zijt mijn hulp en mijn schild. 
 Ik vertrouw op uw woord.' 
(Psalm 119 vers 114) 
Wij leven mee met iedereen die 
Annie zal missen, in het bijzonder de 
kinderen, klein- en achterklein-
kinderen. 
Correspondentieadres:  
 
 
 

Berichten van overlijden 
 

Op 3 november jl. is ons gemeentelid 
de heer Cornelis Jan Meijvogel 
overleden. Hij is 69 jaar geworden. 
Hij woonde met zijn vrouw, mevr. 
Meijvogel-Roos op de  
Wij wensen hun familie en allen die 
hem zullen missen de troostende 
nabijheid van God en mensen.  
 
Op woensdag 9 november 2022 is 
overleden ons gemeentelid mevrouw  
Martha Henriette (Martha) Ferrier. 
Zij is 95 jaar geworden. Korte tijd 
geleden was zij opgenomen in 
Vivaldi, maar haar overlijden was 
toch vrij plotseling.  
De afgelopen jaren woonde zij 
meestal bij haar kleindochters aan 
het Beijerland. Martha was vele jaren 
lid van De Oase gemeenschap. 
Zij was tot het laatst helder van geest 
en zij leefde van harte mee met de  
kerkgemeenschap. Zo reageerde zij 
ook in coronatijd meer dan eens met 
een handgeschreven kaartje om te 
bedanken voor meeleven vanuit de 
kerk.  
Wij wensen haar kinderen, 
kleinkinderen, de verdere familie en 
allen die haar zullen missen de 
troostende nabijheid van God en 
mensen. 
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Orde van dienst, zondag 

20 november 2022 

'Laatste zondag'  

Liturgische Kleur: Groen 
Bijzonderheden: Laatste zondag 

Kerkelijk jaar 
Voorgangers: Ds. Jan van der Wolf 

en ds. Els van der Wolf-Kox 
Muziek: Oase Kwartet 
Ouderling: Marianne Brouwers 
Diaken: Wout van Goeverden 
Organist: Frank van de Beld 
Lector: Marion Veenis 
Kindernevendienst: Trudy Sneller 
Kinderoppas: Loes van der Sluis 
Koster: Flip Verbrugge 
Beamer: Henry van der Wiel 
Streamer: Mirna Baak 
Koffieschenkers: Inge Reinking en 

Eveline van Velzen 
 
 
Welkom 
 
U mag gaan staan 
 
♪ 'Wie in de schaduw Gods mag wonen' 
 Lied 91a couplet 1, 2 en 3 
 
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 
 
♪ 'Onze namen staan geschreven' 
 (tekst: Hans Mudde, melodie: 
 Gezang 273 / Lied 730)  
 begeleid door het 'Oasekwartet' 
 
- Onze namen staan geschreven 
 in de holte van uw hand 
 als een teken dat ons leven 
 in u, Heer, is ingeplant. 
 Steeds als Gij uw handen opent 
 zien uw ogen ons weer aan 
 en gedenkt Gij uw belofte: 
 een volkomen nieuw bestaan. 
 
Het noemen van de namen 
 
U mag gaan staan 
 
Stilte 
 
 

♪ 'Laat ons in de stilte groeien' 
 (tekst: Hans Mudde, melodie: 
 Gezang 273 / Lied 730)  
 begeleid door het 'Oasekwartet' 
 
- Laat ons in de stilte groeien 
 totdat op de jongste dag 
 onze namen openbloeien 
 op uw goddelijk gezag. 
 Dan gebeurt wat wij nu dromen 
 dat wij in uw louter licht 
 tot u nader mogen komen 
 aangezicht tot aangezicht. 
 
U mag gaan zitten 
 
Gebed 
 
Lied van de kinderen: 
 

 'Je hoeft niet bang te zijn' 
 Lied 935 couplet 1, 2 en 3 
 
Schriftlezing: 
 

 1 Tessalonicenzen 4 vers 13 - 18 
 
♪ 'Voor alle heiligen' 
 Lied 727 couplet 1, 2, 7, 8, 9 en 10   
 
Verkondiging 
 
♪ 'Ach Herr, laß dein lieb' Engelein' 
 Lied 958 
 door het 'Oasekwartet' 
 
♪ 'Eens, als de bazuinen klinken' 
 Lied 769 couplet 1, 2 en 6 
 
Inzameling van de gaven 
 
♪ 'Frau Musica singt' 
 door het 'Oasekwartet' 
 
Gebeden 
 
U mag gaan staan 
 
♪ 'Gij boden rond Gods troon' 
 Lied 725 couplet 1, 2, 3 en 4 
 
Zending en zegen 
 
gezongen 'Amen' 
 
 
 


