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Nieuwsbrief   
   

Zondag 27 november 2022 WWW.PWZZ.NL 

 

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

   

 

 

Bij de kerkdienst, 1ste advent 
 

Op 27 november begint de tijd van 
advent. We gaan - samen met de 
kinderen van de nevendienst - 
toeleven naar het kerstfeest. Dit 
wordt onderstreept door de liturgische 
schikking die de bloemengroep 
verzorgt. Interkerkelijk koor Anaviem 
o.l.v. Dorine Maalcke zet de toon met 
het lied 'My Lord, he is a comin' soon, 
prepare the way of the Lord.' De Heer 
komt eraan. Hoe maak je voor Hem 
ruim baan? Hoe bereid je je voor op 
de komst van Christus in deze 
wereld? Matteüs begint zijn evangelie 
met de afstammingslijst van Jezus. 
Heel veel voorvaders noemt hij en 
vier moeders. Iedere zondag 
'ontmoeten' we één van die moeders. 
Vandaag draait het om 'de vrouw van 
Uria,' Bathseba.  We lezen uit 2 
Samuel 12. Voor de kinderen is er 
een speciaal doe-boekje voor thuis. 
Vraag er gerust naar bij de 
nevendienstleiding! Ds. Els van der 
Wolf-Kox leidt de kerkdienst. 
 

Volgende week zondag, 2de advent 
 

Ons gemeentelid Marga Schipper- 
Boven leidt deze kerkdienst. Fijn dat 
zij dit wil doen en ook aansluit bij de 
lezingen die we samen met de 
kinderen doen deze weken. We 
ontmoeten opnieuw een voormoeder 
van Jezus. Dit keer gaat het om Ruth. 
 

Toelichting bij de 1ste collecte 
 

In de achterstandswijken van de 
Colombiaanse hoofdstad Bogotá 
groeien veel kinderen op in een 
onveilige omgeving met geweld en 
drugs(criminaliteit). Talloze kinderen 
helpen hun ouders na schooltijd op 
de markt of in de vuilnis. Stichting 
Kleine Arbeider is een bevlogen 
organisatie, die deze kinderen 
cursussen biedt en hen weerbaar 
maakt. Zij leren samenwerken, 
conflicten oplossen, krijgen 
begeleiding om schooluitval te 
voorkomen en leren wat hun rechten 
zijn. Het centrum is voor honderd 
kinderen en jongeren een veilige 
haven. Kinderen leren producten van 
papier maken (filigraan) en groenten 
verbouwen in de moestuin. Ieder jaar 
kunnen 45 jongeren een koksopleiding   
 

 

van een half jaar volgen, waarin ze 
leren koken met gezonde 
Colombiaanse producten. De 
medewerkers leggen ook contacten 
met hun ouders, verzorgers, leraren. 
 

2de collecte: Kerk 
 

Liturgische bloemschikking 
 

In de komende 4 weken worden de 
vier 'voormoeders' van Jezus belicht. 
Vandaag gaat het over Bathseba. Zij 
is een vrouw met verdriet en 
verwachting. Verdriet door het 
verraad van David die haar begeerde 
als vrouw. Door zijn toedoen is Uria, 
haar man, omgekomen in de strijd. 
De bloemen zijn geel, dit is in de 
Bijbel naast de kleur van het licht ook 
de kleur van afgunst en verraad. 
Bathseba draagt een kroon in 
handen. Dat betekent in de Bijbel een 
bevestiging van uitverkiezing. Zij zal 
uiteindelijk de moeder van koning 
Salomo worden. 
Marja van Andel en Coby Schoonen. 
 

Adventskalenders, kerstkaarten 
en zendingskalenders 
 

Na de dienst ligt in de hal de advents-
kalender klaar: voor elke dag van de 
advent toelichting bij een Bijbelverhaal  
en inspirerende stukjes eromheen. 
De adventskalender kost 1 euro. Ook 
kunt u de zendingserfgoedkalender 
2023 kopen. Deze heeft als thema: 
'Een nieuwe weg met Christus', met 
wandkleden van de Chinese 
kunstenaar He Qi, geweven door 
vrouwen van de Tujia-minderheid in 
dat land. De kalender kost 10 euro. 
Er zijn ook setjes kerstkaarten van 
dezelfde kunstenaar: 4 kaarten en 
een bonuskaart voor 6 euro. 
Werkgroep ZWO 
 

Vluchtelingenkinderen in 
Griekenland 
 

Deze week was de huis-aan-huis 
collecte van Kerk in Actie, om 
vluchtelingenkinderen in Griekenland 
een beter leven te geven. Heeft u geen 
collectant aan de deur gehad, maar 
steunt u het doel, dan kunt u geven via 
kerkinactie.nl/griekenland of uw gift 
overmaken via rekening NL89 ABNA 
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te 
Utrecht, o.v.v. 'deurcollecte'.  

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  
4 december 2022 kopij uiterlijk 
woensdag 30 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
http://www.kerkinactie.nl/griekenland
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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Namens de Diaconie PWZZ 
Tineke Blankespoor en Wout van 
Goeverden 
 

Geef vluchtelingenkinderen een 
stem: kaartenactie 
 

Met kerst collecteren we voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Dat is belangrijk om hun dagelijks 
leven iets te verlichten. Maar dat is 
niet genoeg. We vragen u om meer te 
doen om de onmenselijke situatie van 
vluchtelingen en hun kinderen in 
Griekenland te verbeteren. We 
kunnen niet langer wegkijken. Kaart 
dit onrecht aan bij de politiek. Schrijf 
uiterlijk half december een kaart aan 
Tweede Kamerleden, zodat zij die 
vóór het kerstreces ontvangen. Kijk 
op kerkinactie.nl/vergeetzeniet 
voor het adres en een voorbeeldtekst. 
We doen dit met kerken in heel 
Nederland. 
 

Vergeet de Kliederkerk niet! 
 

Aanstaande zaterdagmiddag 26 nov. 
in De Oase. 'Waar wacht je op?' is 
het thema. Vanaf half 4 kun je 
binnenlopen, iets moois en/of iets 
lekkers maken en spelen. Om kwart 
voor 5 is er een korte viering en een 
klein halfuurtje daarna 'aan tafel!' Om 
samen met je (klein)kind mee te 
beleven. 
 

Tienertent 
 

Een hele tijd was er op vrijdagavond 
in De Oase de Tienertent, een 
gezellige ontmoetingsplek voor 
jongeren. Helaas werd de 
belangstelling daarvoor steeds 
minder. Daarom is er een einde 
gekomen aan deze activiteit. 
Jarenlang heeft Gerda Vooijs, in 
eerste instantie samen met ds. 
Carina, de Tienertent met veel 
enthousiamse begeleid. We 
bedanken Gerda heel hartelijk voor 
haar inzet. 
namens de kerkenraad, 
ds. Jan van der Wolf 
 

Cursus Woorden geven aan je 
geloof 
 

 
 
 
 
 
 

Er zijn nog een enkele plekken voor 
de avonden in december (6 en 13).  
In januari wordt deze training nog 
tweemaal gehouden.  
Op maandagavond 9 en 16 januari 
(nog 3 plekken) 

en op woensdagmiddag 18 en 25 
januari (nog voldoende plaats).  
Opgave en info: 
jtvanderwolf@gmail.com of   
M 06 - 38 63 62 93 (ook Whatsapp) 
 

Donderdagmiddag 1 december 
Oasedienst 
 

Niet iedereen van 'Wij van Zuid' kan 
op zondagmorgen naar de kerk 
komen. Voor sommigen is 10 uur te 
vroeg en De Regenboog te ver weg. 
Daarom is er op donderdagmiddag 1 
december een 'Oasedienst'. Een 
kleine viering in De Oase 
(Kerkenbos), met ontmoeting na 
afloop. We beginnen om 15 uur. Ds. 
Jan van der Wolf leidt de viering. 
Geert Stauttener begeleidt het 
zingen. Welkom!, ook als je niet in 
Meerzicht woont. Welkom! 
De geluidsopname is ook te volgen 
via kerkdienstgemist. 
Contactpersoon voor deze dienst: 
Annie Huls, M 06 - 12 14 62 52 
 

Kaarten maken 
 

Maandagmiddag 7 november 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 kunt u ook 
de kaarten kopen tijdens onze 
tweewekelijkse 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 
 

Creagroep Violet 
 

Onze laatste bijeenkomst dit jaar is 
maandagmorgen 28 november van 
9.30 - 11.30 uur in De Regenboog. 
Van harte welkom! Na de dienst zijn 
er in de hal kerstkaarten van onze 
groep te koop. 
 

Koffiemiddag 
 

Op woensdagmiddag organiseren wij 
om de week een koffie/thee middag 
in het Centrum. De eerstvolgende 
bijeenkomst is op woensdag 7 
december en de daarop volgende 21 
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. 

Gezamenlijke Klaver-4-maaltijd in 
De Oase 
 

Op dinsdag 29 november is er weer 
een Klaver-4-maaltijd in De Oase, 
aanvang 17.30 uur. Leuk om 
gezamenlijk te eten. Zo nodig kunnen 
de maaltijden 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, het project 
'Noodhulp overstromingen Pakistan' 
en het nieuwe project voor Moldavië. 
Voor deelname aan de maaltijden 
telefonisch opgeven bij Ria van Dam: 
M 06 - 49 85 45 26 of E  
mtderuiter48@gmail.com  
Uiterlijk op maandag 28 november 
voor 20.00 uur. 
 

Inloophuis 
 

U bent a.s. vrijdag van harte welkom 
vanaf 10.00 uur bij 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 Matthé Vermeulen 
en het orgel wordt bespeeld door 
Frank van de Beld.  
Daarna is er soep met een broodje. 
 

Boekentafel Regenboog 
 

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

De wondere wereld van dementie 
& geloven 
 

Donderdag 1 december van 14.00 -
16.00 uur 
In deze laatste bijeenkomst van een 
serie van drie word je - als familielid, 
vriend of vriendin èn als je zelf in het 
beginstadium van dementieel 
syndroom bent - wederom 
bemoedigd en toegerust. Je ontdekt 
nieuwe mogelijkheden tot 
betekenisvolle communicatie èn 
verborgen spirituele zin van een 
leven met dementie. Voor het volgen 
van de bijeenkomst is het handig om 
vertrouwd te zijn met christelijke 
geloofstaal. Per keer ontvang je een 
hand-out, een syllabus met ver-
diepende informatie en boekentips. 

http://www.kerkinactie.nl/vergeetzeniet
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:mtderuiter48@gmail.com
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Je kunt je nog tot en met a.s. zondag 
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. 
Kosten per bijeenkomst: € 5,00   
 

Energiekosten 
 

Door de hoge energiekosten komen 
veel mensen in de problemen, zeker 
met de altijd dure decembermaand 
op komst. De overheid probeert 
hieraan tegemoet te komen door voor 
november en december een 
vergoeding van € 190 per maand te 
geven. Voor sommigen is dit bij lange 
na niet genoeg om de problemen op 
te lossen, terwijl voor anderen deze 
vergoeding overbodig is. 
Dat zal ook zo zijn in onze gemeente. 
Samen met alle kerken in Zoetermeer 
en Stichting Urgente Noden 
Zoetermeer (SunZ) zoeken we naar  
een oplossing. In de bijlage leest u 
meer hierover. Daarnaast blijkt ook 
dat de Voedselbank een enorme 
toename ziet van het aantal 
huishoudens dat hiervan gebruik 
moet maken. 
Kort gezegd: heeft u de bijdrage niet 
nodig, overweeg dan deze te storten 
op rekening van de wijkdiaconie,  
NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. 
Diaconie PGZ-Zuid, onder vermelding 
van "energie".  
Uw bijdrage wordt dan verdeeld over 
SunZ  https://sunzoetermeer.nl en 
de Voedselbank  
https://voedselbankzoetermeer.nl 
Dreigt u zelf in financiële problemen 
te komen door de hoge 
energiekosten, neem dan contact op 
met de diaconie. 
Tineke Blankespoor, 
T 079 - 321 21 64; E diaconie@pwzz.nl 
 

Kerstconcert in De Wijngaard 
 

'Christmas time is here'. 
Op zaterdagavond 17 december 
geeft het koor Aliquando gezamenlijk 
met het koor The S(w)inging 
Company een kerstconcert o.l.v. de 
dirigenten Monica Demkes en John 
Muller, in De Wijngaard.  
De begeleiding wordt verzorgd door 
Iveta van Mameren, piano, Carla de 
Pauw, dwarsfluit en Valeria 
Petoenova, piano. Er zullen prachtige 
(kerst)liederen ten gehore worden 
gebracht door beide koren, musici en 
solisten, waaronder Nelma van 
Zanen, sopraan. Ook is er ruimte 
voor samenzang. De kerkzaal wordt 

stemmig versierd. De entree is vrij, 
maar er wordt gecollecteerd voor een 
goed doel: de voedselbank. De kerk 
is open vanaf 19.30 uur, aanvang 
concert is 20.00 uur. Er is geen 
pauze; na het concert is er voor 
iedereen een hapje en een drankje. 
Iedereen is welkom, maar vol is vol. 
 
Het koor Aliquando, dat dit concert 
samen met het koor The Swinging 
Company organiseert, is geen 
onbekende in De Regenboog. In het 
verleden hebben wij mogen zingen 
tijdens een kerstdienst en een dienst 
op Goede Vrijdag.  
Aliquando is een interkerkelijk koor, 
bestaande uit leden van de Rooms-
Katholieke Kerk, de 
Baptistengemeente en de Protestante 
gemeente. Het kerstconcert in De 
Wijngaard is al diverse malen door 
ons georganiseerd. Dit jaar weer voor 
het eerst na de Corona-periode. 

 

Wij van Zuid  
 
Bloemengroet 
 

De bloemen gaan als groet en 
bemoediging naar Mw. van Wijk 
 
Het tweede boeket gaat als groet en 
bemoediging naar dhr. Cor Kuhlman 
 
 

Meeleven 
 

Dhr. Guus Schouten  
 
heeft woensdag een specialistische 
operatie ondergaan. Hij hoopt binnen 
enkele dagen weer thuis te zijn. 
 

Verjaardagen 80+ 
 

Mevr. A. Voorsluijs-Broere wordt op 
28 november 81 jaar. 
 
Dhr. J. Bonnes wordt op 29 
november 85 jaar. 
 
Mevr. R.C. van Zaanen-den Heijer 
wordt op 2 december 86 jaar. 
 
Mevr. T. van der Weide-Nelisse wordt 
op 3 december 88 jaar. 
 
 

Allen van harte gefeliciteerd!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt 
 

Hartelijk dank voor al het medeleven 
dat ik mocht ontvangen tijdens mijn 
verblijf in het Zorgpension 
Zoetermeer. Prachtige bloemen, 
bezoekjes, telefoontjes en vele vele 
kaarten met lieve, bemoedigende 
woorden. Nogmaals dank! 
Tiny Droppert 

 

Verantwoording gift 
 

Ds. Els ontving van NN 20 euro voor 
de wijkkas. Hartelijk dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:scbhermanus@gmail.com
https://sunzoetermeer.nl/
https://voedselbankzoetermeer.nl/
mailto:diaconie@pwzz.nl
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Orde van dienst 
zondag 27 november 
 
Liturgische kleur: paars.  
Bijzonderheden: 1ste advent 
Voorganger: ds. E. van der Wolf-Kox 
Koor: Anaviem o.l.v. Dorine Maalcke 
Ouderling: Marianne Brouwers 
Diaken: Hilde Maassen 
Organist: Hans Jansen 
Lector: Janny Vinke 
Kindernevendienst: Carla Pastink 
Kinderoppas: Irene De Geus 
Koster: Maarten van Elzelingen 
Beamer: Deborah de Korte 
Live Stream: Eveline van Velzen 
Koffieschenkers: Greet de Jongh en 

Mellien Bessembinders 
 
 
Welkom 
 
de 1ste adventskaars wordt door een 
kind aangestoken 
 
♪ 'Verwacht de komst des Heren' 
 Lied 439 couplet 1 
 
Anaviem zingt: 
 

 'My Lord, He is a comin' soon' 
 
Stilte 
 
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 
 
Delen 
 
Gebed om ontferming  
 
♪ 'Licht in onze ogen' 
 Lied 463 couplet 1, 2 en 3 
 
Woorden van gebed 
 
♪ 'Kyrie eleison' 
 Lied 463 couplet 6, 7 en 8 
 
Lied van toewijding door Anaviem 
 
 'Lord I stretch my hands' 
 
Gebed om het Licht 
van de Heilige Geest 
 

Intro op de Schriftlezingen 
samen met de kinderen 
 
Adventslied 2022 
 

 'Levenslicht' 
 melodie: Lied 469 
 (refrein en 1ste couplet) 
 
 Ik zing van licht dat God ons geeft: 
 het levenslicht voor al wat leeft. 
 Wie draagt dat licht, wie brengt het  
 voort? 
 Wie geeft het aan de mensen door? 
 
- Een buurvrouw in de koningsstad 
 heeft moeite en verdriet gehad. 
 Zij wordt de moeder van een zoon 
 die voorbestemd is voor de troon. 
 
Kinderen naar de kindernevendienst 
 
Schriftlezingen 
 

- Matteüs 1 vers 1 - 6 
 

- 2 Samuel 12 vers 1 - 18a en 24 - 25 
   
Anaviem zingt: 
 

 'How shall we know Him?' 
 
Verkondiging 
 
Anaviem zingt: 
 

 'Niet als een vorst' 
 
De kinderen komen terug 
 
Collectemoment  
 
Gebeden 
 
U mag gaan staan 
 
♪ 'God lof! Nu is gekomen' 
 Lied 438 couplet 1, 3 en 4 
 
Zegen 
 
gezongen 'Amen' 


