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Nieuwsbrief 
Zondag 12 juni 2022 WWW.PWZZ.NL 

Pastores: 
Ds. Jan van der Wolf 
T: (079) 889 74 32 
M: 06 3863 6293 
E: jtvanderwolf@gmail.com 
Beschikbaar: ma t/m vr. 

Ds. Els van der Wolf-Kox 
T: (079) 889 74 32 
M: 06 3863 6292 
E: evanderwolfkox@gmail.com 
Beschikbaar: ma t/m vr. 

Collectes kunt u overmaken op: NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ-Zuid ovv het collectedoel of via de Givt-app 

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

Bij de dienst 
Kiezen voor blijdschap? 

Vandaag begint een serie kerkdiensten over de vrucht 
van de Geest.(Galaten 5:22)  Als eerste komt ‘vreugde’ 
aan de orde. Paulus zegt: wees altijd verheugd 
(Filippenzen 4: 4). Kun je dan kiezen voor blijdschap? 
Hoe werkt dat? 

Toelichting op de collecten 
1e collecte: SchuldHulpMaatje Zoetermeer.  
Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om 
mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te 
bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde 
vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze 
kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding 
in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid 
staan daarbij centraal. De Zoetermeerse Protestantse 
kerken leveren een belangrijke bijdrage aan dit nood-
zakelijke werk.   
2e collecte: Collecte: Kerk/wijkwerk 

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: 06-1773 4653 of met Peter van den Broek, 
T: 321 43 91, en het wordt geregeld. 

Boekentafel  
Wij organiseren op 12 juni de laatste boekentafel van dit 
seizoen. We hebben de nieuwste uitgaven op theolo-
gisch gebied, geschenkboekjes, dagboeken, kinder-
boeken, een mooie roman voor de vakantie en natuurlijk 
de nieuwe bijbelvertaling van 2021 (kleine letter € 38,-, 
grote letter € 48,-. Met apocrieve boeken € 1,50 extra). 
De bijbel graag van tevoren bestellen. Heeft u zelf een 
boek dat u wilt bestellen dan verzorgen wij dat. Graag 
contant betalen bij een aankoop. Kom even kijken 
Trudy Kamminga, tel 3214076 
email tga.kamminga@gmail.com, Elsbeth van Beem 

Doet u mee met de Vakantietas? 
U heeft zondag voor de laatste keer gelegenheid iets in 
te leveren voor de Vakantietas, zoals knutselspullen, 
buitenspeelgoed, spelletjes, kleur- of viltstiften, vakantie 
doe-boek. Zie voor meer ideeën Nieuwsbrief 29 mei. 
Maakt u liever geld over? Dat kan naar NL66 RABO 
0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ-Zuid o.v.v. 
Vakantietas Info: Tineke Blankespoor. T: 3212164 of 
E: mcblankespoor@casema.nl 

Kerkdiensten komend half jaar 
Op zaterdagochtend 18 juni vindt het halfjaarlijks 
overleg plaats van de werkgroep Vieren, van 9.30-11.30 
uur in de Oase. We bespreken de diensten van de 
tweede helft van dit jaar, met vragen als: bij welke 
diensten zijn er bijzonderheden en welke zijn dat? Willen 
we bijvoorbeeld extra muziek en zo ja, door wie? We 
hebben vertegenwoordigers uitgenodigd van alle groe-
pen die een taak hebben bij de zondagse vieringen, 
zoals de kosters, de bloemengroep, de organisten, het 
beamerteam, de koffieschenkers, de verschillende mu-
ziekgroepen enz. Ook bespreken we kort de diensten 
van het afgelopen half jaar. Wat ging goed en wat kon 
beter? Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar ben je 
wel geïnteresseerd? Kom gerust. Iedereen is van harte 
welkom bij het overleg. 
Tineke van Goeverden-Clarenbeek, 
voorzitter werkgroep Vieren, tel. 06 138 37 231 

Vrouwenviering 12 juni 
Hartelijk welkom bij de viering in Buurttuin Zoete Aarde, 
Broekwegzijde 195. Deze begint om 16.00 uur, vanaf 
15.30 uur is er thee. We staan stil bij onze wortels. Waar 
ben jij geworteld en welke wortels zijn voor jou belang-
rijk?  Na afloop is er soep. Wil je iets kleins meenemen 
om te delen bij de soep? Bij heel slecht weer vieren we 
in de Ichthuskerk. Bij twijfel: bel Jannie! 
Joke den Hertog, Jannie van Maldegem  
(0637557355), Carla Thape   

Aktiviteiten agenda 

Seniorensoos "de OASE" 
Op maandag 13 juni om 14.00 uur ontvangen wij u weer 
voor de Senioren SOOS. De deur is open om 13.30 uur. 
Mary Lemmers; telefoon 079-3514719.  
Thea Heemskerk telefoon 079-3512572 

Creagroep Violet 
In deze maand zijn we voor gezellige creatieve ochten-
den bij elkaar op maandag 13 en 27 juni van 9.30-
11.30 uur in De Regenboog. Kom gerust eens kijken. Er 
zijn genoeg materialen voor kaarten en handwerken. 
Ieder kan ook zelf een werkje meenemen. We vragen 
een kleine bijdrage voor de koffie en thee.  
Hartelijk welkom!   

Info: Irene de Geus 06-30485582 

https://www.pwzz.nl/
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:evanderwolfkox@gmail.com
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
mailto:tga.kamminga@gmail.com
mailto:mcblankespoor@casema.nl
tel:06-30485582
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Kaarten maken 
Maandag 13 juni  komen we bij elkaar om kaarten te 
maken. Vanaf 10.00 uur staat de thee/koffie  klaar in 
de consistoriekamer van de Pelgrimskerk. Iedereen 
hartelijk welkom. Voor inlichtingen:  
Stieneke de Bruin Tel. 079 316 62 09 en Marijke Vis tel 
079 361 54 64 

Inloophuis 
U bent vrijdag 17 juni weer van harte welkom vanaf 
10.00 uur op het Inloophuis. 
Om half twaalf is er een korte viering. De voorganger is 
Matthé Vermeulen en de muziek wordt verzorgd door 
Jan van Vliet. 
Daarna bent u welkom om pannenkoeken te komen 
eten. 
Verkoop Crea 
Tijdens het Inloophuis is Creagroep Violet er ook met 
veel wenskaarten en andere zelfgemaakte artikelen. Wij 
steunen daarmee goede doelen. Komt u ook gezellig 
even kijken? Vanaf 10 uur tot aan de Middagpauze-
dienst in De Regenboog.  

Soos 60+  
De komende bijeenkomst van de soos 60+ in ‘De 
Regenboog’ is gepland op maandag 20 juni,   aanvangs-
tijd: 14.00 uur. 
Er komt een ‘politievrijwilligster’ om ons het e.e.a. te 
vertellen over ‘babbeltrucs’. Noteert u de datum al vast?  
U hoeft geen lid van de soos te zijn om een soosmiddag 
bij te wonen. De bijdrage is dan € 3,-      
Hartelijk welkom!   
Marianne Brouwers (tel. 079 - 8888 4 99)  

Koffiemiddag 
Zolang het nog kan en mag willen wij op woensdag-
middag om de week een koffie/thee middag organiseren 
in  het Centrum. De 1e bijeenkomst is op 22 juni en de 
daarop volgende 6 juli. 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 tel. 06 514 145 69 of Marijke Vis tel 06 22 48 74 
66 of 079 361 54 64. Wij verheugen ons erop u weer te 
zien en te spreken 

Overige berichten 

OPROEP:   Vrijwilligers kerkvieringen in 
Verpleeghuis Vivaldi  

Iedere derde zondagochtend van de maand wordt er in 
Verpleeghuis Vivaldi een kerkviering gehouden. De 
fysioruimte moet daarvoor altijd eerst in orde worden 
gemaakt: stoelen klaarzetten, de piano en versterker. 
Omdat dit best veel werk is, zoeken wij mensen die ons 
hierbij kunnen helpen. Iets voor u en iets voor jou? Kom 
eens kijken. De eerstvolgende viering op zondag 19 juni, 
welkom!  
Meer informatie: Jan Ruijg, email: j.i.ruijg@planet.nl,  
tel. (079) 361 76 48 of  
Nanda van den Berg, email:  nanda.berg49@gmail.com 
tel. (079) 341 41 35  
We horen graag een reactie, we kunnen echt veel hulp 
gebruiken.  
Team Kerkvieringen in Vivaldi 

Wij van Zuid: 

Bloemengroet 
Met een hartelijke groet en bemoediging gaan de 
bloemen naar: Mw. Fenna de Bruin – van Ieperen en  

mevr. G. van Mullem-Zwemstra. 

Bericht van overlijden 
Op vrijdag 3 juni overleed na een ziekteperiode van 
enkele jaren ons gemeentelid Hermanus Lindhout op 
de leeftijd van 70 jaar. Herman was vanaf de dag van 
zijn doop lid van de Pelgrimskerk. Hij was een man 
van doen, van anderen helpen, niet iemand van 
veel woorden. Wij leven mee met zijn vrouw Ria, 
hun dochters Gerdine en Janine en partners en de 
verdere familie. De uitvaart vond in de afgelopen 
dagen plaats in kleine en besloten kring in de 
dorpsgemeenschap van Moerkapelle. Op een later 
moment zullen we Herman Lindhout in de kerkdienst 
gedenken.  

Verjaardagen 
Mevr. M. Tinga-Hofland wordt op 12 juni 97 jaar 

Mevr. C. Veenstra-Boonstoppel wordt op 14 juni  80 jaar 

Mevr. J. de Regt-van ’t Riet wordt op 16 juni 81 jaar  
Dhr. F. Veersma wordt op 17 juni 85 jaar 

Mevr. C.D. van 't Hoff-Goosen wordt op 17 juni 84 jaar 
Allen van harte gefeliciteerd!!! 

Redactie Nieuwsbrief PWZZ 

Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u sturen via de link: 
https://pwzz.nl/nieuwsbrief/ 

Voor de Nieuwsbrief van zondag 19 juni 2022 kopij 
uiterlijk woensdag 15 juni voor 18.00 uur insturen. 

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet digitaal, stuur dan 
een bericht naar nieuwsbrief@pwzz.nl 

mailto:j.i.ruijg@planet.nl
mailto:nanda.berg49@gmail.com
https://pwzz.nl/nieuwsbrief/
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
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Live of later de dienst meebeleven: via het YouTube 
kanaal of via de kerkomroep  

Orde van dienst zondag 12 juni 2022 

Liturgische kleur: groen 
Voorganger: Ds. Jan van der Wolf 
Ouderling: Sofie van der Linden 
Diaken: Tineke Blankenspoor 
Organist: Hans Jansen 
Lector: Elsbeth van Beem 
Kindernevendienst: Charlotte Prenk 
Kinderoppas Hilde Maassen 
Koster: Jaap Bos 

1ste Collecte: Diaconie (Schuldhulpmaatje) 
2de Collecte: Kerk 
Beamer: Mirna Baak 

Live Stream: Jeannette Vriend 

VOORBEREIDING 

Muziek 

Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 

Welkom door ouderling van dienst 

Aanvangslied: Ld 705 : 1 en 3 (Ere zij aan God de 
Vader) 

Stilte  

Bemoediging en groet 

Lied 280:1-4 (De vreugde voert ..) 

Kyriëgebed 

Stilte 

Glorialied: Lied 8b (Zie de zon, die de maan …) 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de heilige Geest  

De kinderen gaan naar hun eigen dienst 

1E Schriftlezing: Galaten 5: 13-14  en 22-26 

2e Schriftlezing: Filippenzen 4: 4-7 

Lied 841: 1 en 2 ( Wat zijn de goede vruchten …) 

Verkondiging 

Kort meditatief orgelspel 

Lied 880 (Het leven op aarde is vreugde en rijkdom) 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Lied met de kinderen: Ik wens  je (Elly en Rikkert) 
(Hemelhoog 114) 

Inzameling van de gaven 

Gebeden 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Slotlied: Vreugde, vreugde, louter vreugde 
(Hemelhoog 624: 1, 2 en 3) 

Zegen 
afgesloten met gezongen Amen (ordinarium 
Zoetermeer-Zuid) 

https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ

