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Nieuwsbrief  
   

Zondag 29 mei 2022 WWW.PWZZ.NL 

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

 Ds. Els van der Wolf-Kox 
T: (079) 889 74 32 
M: 
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 
Thema: De troostwoorden van Jezus 
Johannes 14 
Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt 
Wezenzondag genoemd. De zondag van niet-meer en 
nog-niet. Het is om zomaar te zeggen, de zondag dat 
we zonder zitten. Geen Jezus meer en nog geen Geest. 
Wezenzondag. Tussentijd. Van op jezelf terug-
geworpen worden. Achtergelaten. Leegte en gemis 
ervaren. In het diepe worden geworpen, en nog niet 
helemaal zeker weten hoe of je zwemmen moet ... Zo, 
verweesd blijven de leerlingen achter na Hemelvaart, 
omdat hun meester, hun rabbi, hun vriend niet meer in 
hun midden is. En de Geest nog niet over hen was 
gekomen. Maar Jezus geeft hun drie troostwoorden, 
deze mogen ook deze ochtend tot ons spreken. Ik kijk 
ernaar uit deze boodschap met u te kunnen delen. 
Gods zegen toegewenst, 
Judith van der Vis 
 
Toelichting op de collecten 
1ste Collecte: Vakantietas 
Doet u mee aan de Vakantietas?  
We collecteren vandaag nog 1 keer voor de Vakantie-
tas. We maken rugzakjes klaar met cadeautjes voor 
kinderen in Zoetermeer uit arme, kwetsbare gezinnen 
die niet op vakantie kunnen. Ook de Oekraïense kinde-
ren die nu in Zoetermeer verblijven willen we hiermee 
verrassen.  
Als u het leuk vindt iets van het verlanglijstje te kopen 
kunt u dat t/m 13 juni inleveren in de kerk.    
Maakt u liever geld over? Dat kan naar:   
NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ-Zuid 
o.v.v. Vakantietas  
 
Voorbeeld van een verlanglijstje kinderen 4-12 jaar  

Kleurboek, vakantie 
doe-boek  

Waterballonnen, 
waterpistool  

Knutselspullen Vlieger/ zelfmaakpakket 
voor vlieger  

Geur-/ Glitter-
/Viltstiften  

Bouwpakket van  
vliegtuig of auto/lijm  

Kleurpotloden, gum, 
schaar, puntenslijper  

(3D) puzzel  

Pingpong-set  Springtouw 
Buitenspeelgoed Nagellak met of zonder 

glitters  
Knikkers, bellenblaas  Spelletjes 

Contactpersoon Tineke Blankespoor M: 06-382 93267 
of E: mcblankespoor@casema.nl  

 
2de Collecte. Jong Protestant.  
Diaconaat: ook voor jongeren.  
Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? 
Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de 
Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werk-vor-
men ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennis-
maken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief.  
Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een 
diaken op welke manieren ze van betekenis kun-nen zijn 
voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen 
leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om 
diaconaal actief te blijven 

Rijden naar de Regenboog 
Mensen, die zondag naar de Regenboog willen gaan, 
maar daar zelfstandig niet kunnen komen, kunnen wor-
den 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. 

Soos 60+  
De komende bijeenkomsten van de soos 60+ in  
‘De Regenboog’ zijn gepland op maandag 30 mei en 20 
juni aanstaande (aanvangstijd: 14.00 uur). 
Op maandag 30 mei aanstaande om 14.00 uur komen 
de leden van de soos 60+ weer bij elkaar in ‘De 
Regenboog’. Wij maken er met z’n allen een gezellige 
spelletjesmiddag van. Het zou heel leuk zijn als u een 
spelletje meeneemt dat u graag speelt. 
Op maandag, 20 juni komt er 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 soos-middag bij te wonen. De bijdrage is dan € 
3,- Hartelijk welkom!   
Marianne Brouwers (T: 079 - 8888 4 99)   

Seniorensoos "de OASE". 
Maandag 30 mei vieren we dat de Ouderen/Senioren 
SOOS 50 jaar geleden in Meerzicht is gestart.  
We beginnen om 14.00 uur. Deur open 13.30 uur, 
Mary Lemmers; T:  3514719. 

Klaver-4-maaltijd in Oase 
Op dinsdag 31 mei is er weer een Klaver-4-maaltijd in 
de Oase, begintijd 17.30 uur. Richtbedrag 5 euro. Leuk 
om weer gezamenlijk te kunnen eten. De netto op-
brengsten van deze maaltijden gaan naar de projecten 
Kansen voor jongeren in achterstandswijk Libanon, 
opvang Oekraïense vluchtelingen in Zoetermeer en 
Debora Molenaar, die voor Euro Relief nu werkzaam is 
op het eiland Samos in Griekenland. Voor deelname 



 

2 

aan de maaltijden graag telefonisch opgeven bij Ria van 
Dam: M: 06-49 85 45 26 of via  
E: mtderuiter48@gmail.com . 
Uiterlijk op maandag 30 mei voor 20:00 uur. 

De echte Alpe d’HuZes, 
Volgende week donderdag 2 juni, 
wordt in Frankrijk op de Alpe d’Huez, 
de “Alpe d’HuZes” gefietst. Aan de 
start staan 5000 wielrenners, die hier-
voor allemaal geld hebben ingeza-
meld, om onderzoek naar kanker-
bestrijding te financieren. 
Anton Bood uit de Oase is één van die 
wielrenners die aan de start zal staan, 
‘s morgens om 04.30 uur. 
Hopelijk gaat hij de zes keer omhoog 

halen, al is iedere keer al een prestatie! 
Anton werkt in een Hospice als vrijwilliger, en maakt 
dagelijks mee wat het betekent om de ziekte kanker te 
hebben, dus dat is ook zijn motivatie om hieraan mee te 
doen. Een speciaal doel deze keer is de ontwik-keling 
van medicatie voor kankerpatiënten, waarbij 
hoegenaamd geen bijwerkingen zijn.  
Anton heeft veel getraind op de heuvels van het 
Buijtenpark, en dankzij sponsoring van zijn fietsen-
maker, en Thijs Brand, die zijn fiets up-to-date maakte, 
is Anton er helemaal klaar voor! 
Natuurlijk kunt u hem voor deze prestatie nog steeds 
steunen, en tevens het speciale doel de medicatie ont-
wikkeling zonder hoegenaamde bijwerkingen realise-
ren. Dat kan op giro NL34 INGB 0003 5693 96 t.n.v. 
Anton Bood Zoetermeer. O.v.v. Alpe d’HuZes. 
Daarbij is het natuurlijk zo dat iedere euro meetelt, en 
voor Anton geld op 2 juni, tijdens zijn fietsen omhoog: 
“Opgeven is geen Optie!” 
Bedankt voor uw bijdrage ook namens “zijn” gasten in 
het Hospice . 

Kliederkerk 4 juni 
Op 4 juni is er weer kliederkerk. Inloop vanaf 15:30 uur, 
samen vieren om 17:00 uur, daarna samen eten! Uiter-
lijk 18:30 uur sluiten we af. We gaan weer samen knut-
selen, spelen en we mogen weer samen pannenkoe-
ken eten. We zijn op zoek naar bakkers:   
wilt u pannenkoeken bakken voor de kinderen.   
U kunt zich opgeven bij: Deborah van Velzen   
E: dhmvanvelzen1988@hotmail.com of Gerda Vooijs  
E: gerdavooijs@gmail.com. T: 0623662166 

(G)een blad voor de mond 
Op donderdag 9 juni 2022 komen we als gespreks-
groep weer bij elkaar in de Regenboog. Aanvang 20.00 
uur. (G)een blad voor de mond is een gespreks-bijeen-
komst met als uitgangspunt een of meer artikelen uit de 
krant, bij voorkeur van de voorafgaande twee we-ken. 
Iedere deelnemer stuurt vooraf, uiterlijk twee da-gen 
voor de betreffende donderdagavond een scan van een 
of meer artikelen aan de beide organisatoren (zie 
hieronder), die vervolgens een keuze daaruit ma-ken en 
een avondprogramma zullen opstellen. Ver-volgens 
wordt elke aangemelde deelnemer uiterlijk één dag van 
tevoren geïnformeerd over het programma (incl. de 
benodigde scans) van de betreffende avond.  
Ton Verheijke (ton.verheijke@live.nl)  
Jan Blankespoor (jhblankespoor@casema.nl) 

Ontmoeten en delen 23 mei 2022  
De werkgroepen Pastoraat, Vorming & Toerusting, 
Kindernevendienst/crèche; Tienertent en Kliederkerk, 
Vieren, Kerkrentmeesters en Communicatie hebben 
een presentatie gegeven over wat ze bereikt hebben  
’t afgelopen jaar en wat de plannen voor 2022 zijn op 
hoofdlijnen. Goed om dit te delen met elkaar.  
En dit was meteen een start met de kennismaking met 
Els en Jan van der Wolf-Kox. Het was een geanimeer-
de en gezellige avond. Heel prettig om de samenhang 
te ervaren tussen de diverse werkgroepen. Onze predi-
kanten hebben een korte reactie gegeven op alle 
presentaties en dat geeft stof om verder met elkaar in 
gesprek te gaan.  
Als verrassing is er door de werkgroep Communicatie 
een flyer samengesteld met de plannen van alle werk-
groepen en de vrijwilligers die hieraan deelnemen. Een 
prachtig overzicht met dank aan Jessica Monker die de 
vormgeving heeft verzorgd. Een aantal exemplaren 
liggen op de tafel in de hal van de Regenboog. U vindt 
de informatie ook op de website onder het kopje 
‘werkgroepen’.  
We hebben nog een uur nagepraat onder ’t genot van 
een hapje/drankje, weer zo prima verzorgd door Marja 
Oosterveen. Ontmoeten en delen … cruciaal en 
inspirerend in onze wijk “Wij van Zuid”. 
Sophie van der Linden 
 
Wij van Zuid:  

 
Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet en bemoediging vanuit de 
gemeente naar de Fam. Pettinga. 
Het tweede boeket gaat naar mw. Wil de Jong-Slump. 
Zij wordt hartelijke bedankt voor al het werk wat ze in de 
Pelgrimskerk heeft gedaan. 

Meeleven. 
Mw. Riet den Dulk kon het ziekenhuis weer verla-ten  en 
is voor revalidatie in verpleeghuis Vivaldi. We hopen 
dat  ze weer snel op mag knappen zodat ze weer terug 
kan naar huis.  
Verjaardagen 
Mevr. N.M. Plug-Vlug wordt op 2 juni 82 jaar 
Dhr. D. Steltman wordt op 3 juni 98 jaar  
Mevr. W. Baaijens-Meijer wordt op 4 juni 84 jaar 
Mevr. C.J. Hendriks-Pronk  wordt op 4 juni 80 jaar  
Allen van harte gefeliciteerd!!! 
 
In memoriam 
Dankbaar dat hij zolang in ons midden heeft mogen zijn 
en gesteund door onuitwisbare herinneringen ge-ven 
Coby Bosker, haar kinderen en kleinkinderen ken-nis 
dat de Heer heeft thuisgehaald: Johan Jan (Joop) 
Bosker, op 24 mei 2022, in de leeftijd van 72 jaar.  
Er is gelegenheid tot afscheid nemen van Joop in het 
kerkelijk centrum De Regenboog op maandag 30 mei 
van 10.00 - 10.20 uur. Aansluitend zal de dankdienst 
voor het leven van Joop plaatsvinden om 10.30 uur, 
o.l.v. ds. Sandra Hermanus-Schröder. Na afloop is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De begrafenis 
vindt plaats in besloten kring in Siddeburen. Wij bidden 
Coby en haar dierbaren Gods nabijheid, troost en zegen 
toe in deze dagen van afscheid nemen en de tijd die 
komt. U bent van harte welkom om de dankdienst - die 
in het teken zal staan van muziek - bij te wonen.  

mailto:ton.verheijke@live.nl
mailto:jhblankespoor@casema.nl
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Orde van dienst zondag 29 mei 2022 
 

Liturgische kleur: Wit 
Voorganger:  Mw. J. van der Vis 
Ouderling:  Henk Fokke 
Diaken:  Elma van der Broek 
Organist:  Hans Jansen 
Lector:  Janny Vinke 
Kindernevendienst: Joop de Groot 
Kinderoppas  Willy de Groot 
Koster:  Frits von Meijenfeld 
1ste Collecte: Diaconie (Actie vakantietas) 
2de Collecte: Jong Protestant (Diaconaat ook voor 

jongeren) 
Beamer:  Jan de Geus 
Live Stream:  Loes van der Sluis 
 
Thema: De troostwoorden van Jezus 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 
Aanvangslied: ‘Alles wat adem heeft love de Here’ 
 Intochtslied 146C vers 1,3 (NLB) 
 
Stilte 
 
Bemoediging en groet 
 
Vervolg aanvangslied: ‘Alles wat adem heeft love de 

Here’ 
 Intochtslied 146C vers 7 (NLB) 
 
Kyriëgebed 
 
Glorialied: ‘Liefde Gods die elk beminnen’ 
 Glorialied 754 vers 1,2,3 (NLB) 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de heilige Geest 
 
De kaars voor de kinderen wordt aangestoken 
 
Schriftlezing: Johannes 14 helemaal 
 
Zingen: ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’ 
 Lied Psalm 116 vers 1,2,3, (NLB) 
 
Verkondiging: De troostwoorden van Jezus 
 
Luisterlied: Nooit meer alleen 
 
Zingen: ‘Vaste rots van mijn behoud’ 
 Bundel ‘Op Toon Hoogte’  250  
 
 
 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Lied van antwoord:  
‘God in den Hoog’alleen zij eer’ 
302 vers 3 en 4 (NLB) 
 
Kinderen komen terug  
 
Kinderlied Hemelhoog 562: Mijn Vader dank U wel dat  
U steeds bij mij bent, couplet 1 en 5 
 
Inzameling van de gaven 
 
Gebeden 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
Slotlied: ‘De ware Kerk des Heren’  
Lied 968 vers 1,2,5 
 
Zegen afgesloten met het gezongen 'Amen'  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Redactie Nieuwsbrief PWZZ 
 
Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u aanleveren via de link: 
https://pwzz.nl/nieuwsbrief/ 
 
Voor de Nieuwsbrief van zondag 5 juni 2022 kopij 
uiterlijk woensdag 1 juni 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 via 
 

Via het YouTube kanaal  of via de Kerkomroep 
 

https://pwzz.nl/nieuwsbrief/
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
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