
Van 0 tot en met 9 jaar 
 

Crèche 
Elke zondag is er kinderoppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 
Contactpersoon: Ida Mugge, idamugge@gmail.com,  
3437934. 
 
Kind op schootvieringen 
Een heel korte kerkdienst die vóór de “gewone” kerkdienst 
plaatsvindt, speciaal voor peuters, hun broers en zussen, 
ouders en grootouders! We beginnen om 9.20 uur precies. 
De viering duurt ongeveer 20 minuten. 15 november 2015, 
28 februari  en 12 juni 2016 
informatie bij ds. Nico de Lange, 3603101. 
 
Kindernevendienst 
Tijdens de preek in de kerkdienst volgen de kinderen van de 
basisschool een eigen programma. Het vertelrooster van de 
nevendienst sluit meestal aan bij de lezingen in de kerk. In 
adventstijd en 40-dagentijd zijn er speciale projecten.  
Contactpersoon:  Antoinette Schaafsma, 3426936. 

Kinderkerstviering 
In de kinderkerstviering voeren kinderen van verschillende 
basisscholen een toneelstuk of musical uit op kerstavond om 
19.00 uur in de Ichthuskerk. 
Ze oefenen daarvoor op zaterdagmiddag 28 nov. en 12 en 
19 december 2015 in de Ichthuskerk. Iedereen kan mee-
doen! Contactpersoon: Marga Verbeek, 3413962 . 
 
Kerk-schooldiensten  
Er bestaan goede contacten tussen de prot. christelijke en 
interconfessionele basisscholen in Zoetermeer-Noord en de 
kerk. 
Het meest zichtbaar is dat in de Kerk-Schoolvieringen. Die 
zijn soms in onze Ichthuskerk (bijv. op 8 november), soms in 
de Oosterkerk (bijv. 4 maart 2016), en soms op de school 
zelf (eveneens op 8 november in de Oranjerie). 
Informatie bij: ds. Jaap van den Akker, 3317133. 

Van 10 tot en met  18 jaar 
 
Tienerdienst 
Elke eerste en derde zondag van de maand is er tijdens de 
viering in de Ichthuskerk voor jongeren uit de onderbouw 
van de middelbare school ‘tienerdienst’. Tijdens de preek 
kan je met leeftijdsgenoten in gesprek. Vaak sluit het thema 
van de tienerdienst aan bij het thema in de kerkdienst.  
Informatie bij Anita Geuze, 3426261. 
 
Jeugdhonk / filmavonden / muziekcafé 
De jeugd heeft een eigen plek op de eerste verdieping van 
de kerk.  Daar kan je muziek luisteren, films/tv kijken, dar-
ten, tafelvoetballen. Zo nu en dan prikken we een avond om 
te chillen of een film te kijken op groot scherm. 
Informatie bij Ruben van den Akker, Rubenvandenak-
ker@hotmail.nl en 0629915950. 
 
Catechese 
Jeugd van 10-
12 jaar  
Voor kinderen 
uit groep 7 en 
8 van de ba-
sisschool is er basiscatechese: vanaf 29 september elke dins-
dagavond van 18.45 tot 19.30 uur in de Ichthuskerk. Spelen-
derwijs wordt er aandacht besteed aan onderwerpen rond 
Bijbel en kerk. Informatie bij Elvira Keller, 3424731 
 
Jeugd van 12-14 jaar  
Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn er 
twee blokken van zes bijeenkomsten catechese: 26/27 okto-
ber  tot en met 30 nov./1 dec. 2015 en 4/5 januari tot en 
met 8/9 februari 2016 van 19.00 tot 20.00 uur. De dag 
(maandag of dinsdag)  wordt in september in overleg met de 
belangstellenden vastgesteld. 
Informatie bij: ds. Jaap van den Akker, 3317133. 
 
Jeugd van 15-17 jaar  
Ook voor de bovenbouw van de middelbare school is er ca-
techese in twee blokken van zes bijeenkomsten catechese: 
26/27 oktober  tot en met 30 nov/1 dec. 2014 en 4/5 januari 
tot en met 8/9 februari 2016 (bijv.) van 19.00 tot 20.00 uur. 
De dag (maandag of dinsdag)  wordt in september in overleg 
met de belangstellenden vastgesteld. 
Informatie bij: ds. Jaap van den Akker, 3317133. 

Bijbellijnen 
Voor 18+ers is er maandelijks de gespreksgroep 
‘Bijbellijnen’. Informatie bij ds. Rein Algera, 3426261. 
 
CJTV Focus  
Focus organiseert toneelproducties voor jongeren van 14 t/
m 25 jaar. De repetities zijn op maandag en lopen geduren-
de het kerkelijk jaar (september tot en met juni). Er zijn geen 
kosten aan verbonden en iedereen is van harte welkom. 
Toneelervaring is geen vereiste. 
Ieder jaar  wordt er een stuk geoefend en gespeeld. Als je 
toneelspelen  niet leuk vindt, maar gezelligheid wel, is dat 
ook al een  reden om langs te komen! 
Datum: vanaf 14 september  wekelijks. Uitvoering op 10, 11 
en 12 maart 2016 in de Ichthuskerk 
Tijd: 19.30 uur (repetities beginnen om 20.00 uur) 
Info: Johan Roest, 3190297, cjtvfocus@gmail.com. 

 
Jeugdband Inspire 
In jeugddiensten, Chagallvieringen, de Top2000dienst, jon-
gerenkerstnacht of bij de Overstapdienst. Zo nu en dan 
speelt onze jeugdband Inspire in de kerkdienst. 
Informatie bij Marjolein de Nood: 3422818 
 
Jongerenacties 
De afgelopen jaren zijn er een aantal diaconale acties door 
jongeren geweest voor het goede doel! In 2013  hebben we 
tijdens NL-doet meegeholpen op zorgboerderij Swaeneste-
ijn. In 2014  en 2015 
hebben acht jonge-
ren zich laten spon-
soren tijdens de 
vastenactie ‘Glazen 
Kerk’. Geïnteres-
seerd? Anton van 
Dijken: 3517924. 



 
 

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD 
 
De Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord (PWZN) 
is een van de zes wijkgemeenten van de Protestantse Ge-
meente Zoetermeer en hoort bij de Protestantse Kerk in 
Nederland. 
Het werkterrein van de PWZN ligt in de wijken Buytenwegh, 
De Leyens, Seghwaert en Noordhove. Ook in Oosterheem 
wonen zo’n 300 gemeenteleden van onze wijk en er zijn 
ruim honderd leden van de PWZN in andere wijken van Zoe-
termeer te vinden. 
Op zondagmorgen en christelijke feestdagen zijn er kerk-
diensten voor jong en oud in de Ichthuskerk (Parkdreef 258).  
Elke tweede zondag van de maand (m.u.v. juli, augustus en 
de startzondag) is er om 12.00 uur een experimentele kerk-
dienst in de Chagallruimte . Er zijn vieringen geweest over 
mantelzorg, liefde en relaties, godsbeelden of n.a.v. actuele 
films (Hunger Games, Noah). 
Ook door de week zijn er in de PWZN talloze activiteiten van 
leerhuizen tot een toneelvereniging, van creaclub tot de 
PWZN-triatlon op Tweede Pinksterdag. 
Meer informatie is te vinden op: www.pwzn.nl. 
 
Jeugdouderlingen: 
Marga Verbeek, 3413962, marga.verbeek@gmail.com  
Johan Roest, 3190297, roestjf@gmail.com  
 
Predikanten van de Protestantse Wijkgemeente 
Zoetermeer-Noord zijn: 
• ds. Rein Algera 
 tel. 3426261 
 algeus@versatel.nl 
 (pastoraat Buytenwegh en De Leyens) 
• ds. Jaap van den Akker 
 tel. 3317133 
 jvandenakker@casema.nl 
 (pastoraat Noordhove en Oosterheem) 
• ds. Nico de Lange 
 tel. 3603101 
 berichten@nicodelange.nl 
 (pastoraat: Seghwaert) 

Jongerenvieringen 
 
Jeugddiensten 
Regelmatig worden er een speciale diensten voor en door 
jongeren georganiseerd. Vaak met onze jeugdband, soms 
voorbereid door een catechesegroep. 
Op 13 maart (12.00 uur Chagallruimte) en op 5 juni 2016 
(10.00 uur kerkzaal) zijn er jeugddiensten gepland. 
Ook de jongerenkerstnachtdienst (24 december) en de 
Top2000dienst op 28 december zijn de moeite waard.  Houd 
het kerkblad in de gaten! 

TOP2000kerkdienst 
De TOP2000kerkdienst in 2013 bleek een ongekend succes. 
Honderden bezoekers en aandacht van de landelijke media. 
Vorig jaar was deze bijzondere kerkdienst in onze verbouw-
de Ichthuskerk en deze keer was SBS present. Ook dit jaar is 
weer een kerkdienst opgebouwd uit inspirerende nummers 
uit de TOP 2000. 
Veel live muziek met bekende artiesten! De zaal/kerk is op 
zondag 27 december om 16.30 uur open. Na de dienst is er 
een afterparty. 
Volg @top2000kerkdienst op Twitter of Facebook. 
Informatie  bij Anton van Dijken, 3517924. 
 
Doopviering  
Er is een aantal doop-
vieringen per jaar in de 
PWZN.  
Bijvoorbeeld op 4 okto-
ber 2015, 31 januari en 
29 mei 2016. Informatie 
bij  een van de predi-
kanten. 
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