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Vooraf 

Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord 
De Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord, vaak afgekort met PWZN, is 
een van de zes wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. 
De wijkgemeente Zoetermeer-Noord is op 12 december 2005 ontstaan uit een 
federatie van drie afzonderlijke wijkgemeenten. Eén rond de Olijftakkerk in De 
Leyens, één rond de aula van het Oranje Nassau College in Seghwaert en één rond 
de Ichthuskerk in Seghwaert. 

De PWZN beslaat een groot geogra-
fisch gebied in Zoetermeer. Het werk-
terrein ligt in Buytenwegh, De Leyens, 
Seghwaert en Noordhove. Formeel 
behoort Oosterheem, sinds het ont-
staan van de Protestantse Gemeente 
Zoetermeer, niet meer tot het geogra-
fische gebied van de PWZN, maar ook 
hier wonen zo’n 300 gemeenteleden 

van onze wijk. Bovendien zijn er ook nog ruim honderd leden van de PWZN in 
andere wijken van Zoetermeer te vinden. 
Deze wijkgids wijst de weg door onze grote wijkgemeente met zo’n 2000 leden, 
één kerkgebouw, twee parttime  predikanten en honderden vrijwilligers. 
Sinds 30 maart 2014 
heeft onze gemeente 
een vaste, eigen plek: 
de Ichthuskerk op de  
Parkdreef 258. Een 
totaal gerenoveerde 
kerk met een rijkdom 
aan vieringen en activi-
teiten. 
De belangrijkste activi-
teiten en medewerkers 
van de PWZN staan in deze wijkgids. Tussentijdse wijzigingen of actuele gegevens 
door het jaar staan in het kerkblad:  
Kerk in Zoetermeer (www. kerkinzoetermeer.nl) en op onze internetsite: 
www.pwzn.nl. 
Wijzigingen voor deze gids kunnen worden doorgegeven aan : 
Fred Haasnoot, e-mail: jongehaas@telfort.nl 

http://www.pwzn.nl/
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Kerkdiensten 

Zondagse kerkdiensten 
Elke zondag en christelijke feestdag is er een kerkdienst in de Ichthuskerk, de ge-
bruikelijke begintijd is 10.00 uur. 
Veelal is er op de tweede zondag van de maand om 12.00 uur een tweede expe-
rimentele dienst in de Chagallruimte van de Ichthuskerk: een Chagallviering. 
Precieze informatie over tijd en plaats van de kerkdiensten is te vinden op 
www.pwzn.nl of in het kerkblad Kerk in Zoetermeer 
 
Predikanten 
Buytenwegh, De Leyens 
en Noordhove                      :  ds. Rein Algera, Lissenvaart 140, 2724 SP, 3426261 
 
Seghwaert en Oosterheem: ds. Nico de Lange, Toscaschouw 23, 2726 JJ, 3603101. 
Kerkelijk werker                   :  Jeanette Vos, 0652856417 
 
 
Beheerder  kerkgebouw 
Ichthuskerk:  beheerder: Marius den Riet, 3419432 
  reserveringen: beheerder.ichthus@gmail.com 
  coördinatie 
  kosters: Ronald de Jonge, 3460501, 0653224251 
   Martijn Schrik, 8898493, 0629314657 
  coördinator  
  schoonmaakteam: Kees van Oosterhout, 3162919 
  
Organisten/pianisten 
Jacques van Oosterom, 3311793; Joop Dekkers,3432034; Dries Piening, 3617120; 
Rob van Vliet, 3212231; Aad Baak, 3210916, Jan van Vliet, 3412096. 
 
Auto-ophaaldienst 
Voor mensen die niet mobiel genoeg zijn om zelfstandig naar de kerk te komen 
bestaat er een auto-ophaaldienst. Schroom niet om tijdelijk of permanent  
van deze mogelijkheid gebruik te maken. 
Informatie bij Henk Dunsbergen, 3603497  
 
 
 
 

mailto:beheerder.ichthus@gmail.com
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Kerkomroep 
De kerkdiensten vanuit de Ichthuskerk zijn rechtstreeks en in de weken na afloop 
te horen en te zien via www.kerkomroep.nl. 
Dat betekent dat de kerkdiensten van onze wijkgemeente met geluid en beeld 
thuis op de pc, laptop, smartphone of tablet zijn te volgen, op hetzelfde tijdstip als 
de kerkdienst of op een later moment.  Met een speciale voorziening thuis kan 
het beeld ook op de tv komen.  
Coördinatie: Fred Blankespoor, 3410887. 
 
Beamerteam Ichthuskerk 
Tijdens elke kerkdienst worden de liederen en de Bijbellezingen via de beamers 
geprojecteerd. Ook worden regelmatig afbeeldingen gebruikt tijdens de verkondi-
ging. Het beamerteam heeft de taak om deze projecties voor te bereiden en tij-
dens de diensten ook verder te verzorgen. 
Naast de liturgie worden voorafgaand aan de dienst die mededelingen uit de zon-
dagsbrief geprojecteerd die extra aandacht verdienen. Hierdoor kan het aantal 
afkondigingen voor de dienst worden beperkt. Als iemand een mededeling of 
activiteit vooraf via de beamer wil tonen, kan dit kenbaar worden gemaakt via 
beamerteam@pwzn.nl. Het gaat om activiteiten die we vanuit de kerk willen be-
nadrukken of het aandacht vragen voor andere (wel kerk gerelateerde) activitei-
ten. Of iets wel of niet geprojecteerd kan worden, wordt (eventueel in overleg) 
bepaald door de beameraar. 
De beameraar bedient ook de geluidsinstallatie voor de verschillende microfoons 
en daarnaast ook de beelden voor de Kerkomroep. 
Op het moment bestaat het beamerteam uit zes personen. Dit houdt in dat ieder-
een volgens een rooster gemiddeld één keer per zes weken aan de beurt is. 
Mocht u of jij hier een bijdrage aan willen leveren, laat dat dan weten aan de con-
tactpersoon van het beamerteam, Frans van den Bos, tel. 3520579 of een mail 
naar bovengenoemd mailadres. 
 
Oppasdienst  
Tijdens de ochtendkerkdiensten van 10.00 uur is er opvang voor de kinderen tot 4 
jaar. De leiding bestaat uit ten minste twee personen. Er is een box en speelgoed. 
De crècheruimte is in één van de zalen op de eerste  verdieping. 
Informatie bij: Ida Mugge, idamugge@gmail.com,  3437934. 
  

mailto:beamerteam@pwzn.nl
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Kindernevendienst  
Kinderen hebben een belangrijke plaats in onze kerkdiensten. Er is kinderneven-
dienst voor de kinderen in de leeftijd van de basisschool. De kindernevendienst 
heeft een open karakter. Het vertelrooster van de nevendienst sluit meestal aan 
bij de lezingen in de kerk. In de adventstijd en de 40-dagentijd zijn er speciale 
projecten. 
Voorzitter: Antoinette Schaafsma, 3426936; Secretaris: Irene Visser, 3431123. 
 
10erdienst 
Elke eerste en derde zondag in de maand is er 10erdienst voor jongeren  
uit de onderbouw van de middelbare school.  
Op het moment van de preek gaan de jongeren in gesprek over het thema van de 
dienst. 
Informatie bij Anita Geuze, 3426261. 
 
Bloemengroet 
Elke zondag staan er bloemen in de kerk. De bloemen  gaan als regel naar een   
gemeentelid als bemoedigende groet van de gemeente. Op bijzondere zondagen 
is er een liturgisch bloemstuk.  
De coördinatie van de liturgische bloemschikking wordt verzorgd door  
Joke Brouwer, 3418557 en Rina Zegers, 3510683.  
De tuin en de bestrating rondom de Ichthuskerk  wordt onderhouden door een 
groepje vrijwilligers. 
Contactpersoon is Rina Zegers, 3510683 
 
Koffiedienst 
Elke zondag kunt is er voor en na de dienst koffie en thee in de Chagallruimte. 
Voor de kinderen is er limonade. 
Coördinatie: Marleen Eekman, 3213303. 
 
Avondmaal 
Een aantal keren per jaar vieren we de Maaltijd van de Heer. De wijze van viering 
is lopend. Dit jaar vieren we het avondmaal op: 23 september (in de oecumeni-
sche viering) en 18 november 2018, 10 maart, 18 april (witte donderdag),  28 april 
2019.Voor wie niet in de kerkdienst aanwezig kan zijn, bestaat de mogelijkheid 
om, eventueel aansluitend op een avondmaalsviering in de kerk, het avondmaal 
thuis te vieren. Een verzoek daartoe kunt u/ kun je richten aan de wijkpredikant. 
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Doopviering 
Dit seizoen zijn de volgende doopdiensten gepland: 4 november 2018 en 27 janu-
ari, 26 mei 2019. Informatie en opgave bij de wijkpredikant. 
 
Chagallvieringen 
Elke tweede zondag van de maand (m.u.v. augustus, september en oktober) is er 
om 12.00 uur om 12.00 uur een experimentele kerkdienst in de Chagallruimte - 
vandaar de naam van deze alternatieve vieringen. Er zijn vieringen geweest over 
mantelzorg, liefde en relaties, godsbeelden of n.a.v. actuele films (Hunger Games, 
Noah). 
Meer informatie bij de predikanten. 
 
Kind op schoot 
Ongeveer drie keer per jaar organiseren we een korte viering, speciaal voor de 
allerjongsten (crècheleeftijd), waarbij uiteraard ouders, grootouders, broers en 
zussen en anderen ook welkom zijn. Deze vieringen vinden plaats vóór de ‘gewo-
ne’ dienst en duren ongeveer 20 minuten. 
Er staan dit seizoen “Kind op schoot” diensten gepland op zondag 4 november 
2018 en op de zondagen 3 februari en 2 juni 2019, aanvangstijd 9.15 uur. 
 
Kerk-schooldiensten 
Er bestaan goede contacten tussen de christelijke basisscholen in Zoetermeer-
Noord en de kerk. Het meest zichtbaar is dat in de Kerk-Schoolvieringen met de, 
De Hofvijver (Seghwaert) en het Noordeinde ( Noordhove) in de Ichthuskerk.  
Verder zijn er kerk-in-schoolvieringen met de Prinses Margrietschool (Leyens), Oranjerie 
en Noorderlicht (Oosterheem). De data volgen in het kerkblad en zondagsbrief. 
 
Diensten met doventolk 
Dankzij vrijwillige medewerking van gemeenteleden die een relatie hebben met de doven-
cultuur kunnen deze vrijwilligers de  
kerkdiensten vertolken naar de doven die hierdoor aan de kerkdiensten kunnen deelne-
men.  
Ook is het “aanwijzen” van de liederen op  de beamerpresentatie hiervoor een belangrijke 
ondersteuning om de dienst mee te beleven. 
Indien er geen vrijwilliger beschikbaar is kan een beroep worden gedaan op de officiële 
tolken gebarentaal. 
Informatie bij: Aleidus Aalderink, aleidus@xs4all.nl 
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Diensten voor Doven 
Door IC (Interkerkelijk Commissie) een samenwerkingsverband van lokale kerken in Zoe-
termeer wordt  
maandelijks (2

e
 zondag van de maand) een dienst voor Doven gehouden gericht op taal-

gebruik van Doven. Doven met hoofdletter D geeft aan dat Doven een eigen cultuur heb-
ben. De visuele communicatie en menselijke reacties en gedrag is anders dan bij commu-
nicatie via gehoor zoals gewoonlijk door horenden wordt gedaan.  
Deze diensten vonden plaats in het Perron 61, Heicopstraat 61 in Oosterheem tot sep-
tember 2017 waarna de locatie  
werd opgeheven. Hierna werd gebruik gemaakt van Perron 28 die in april 2018 werd op-
geheven. Tot eind van het jaar worden de diensten voor Doven in Perron 1 Schiebroek-
straat 1 gehouden. Hierna hopen we met ingang van 2019 een vaste locatie bevinden 
waarbij we gelijk naar de 3e zondag van de maand gaan. Let hierna vooral op kerkelijke 
publicaties waar staat vermeld waar deze diensten plaats vinden.  
Deze diensten zijn vooral voor Doven die moeite hebben met de diensten in de kerkelijke 
gemeenten. Ook horenden zijn hier welkom om deze diensten mee te beleven.                                                                             
Informatie bij: Aleidus Aalderink, aleidus@xs4all.nl 
 

Meditatieve zondagavondvieringen 
In het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 zijn er op tien aaneensluitende 
zondagavondvieringen rond een thema, georganiseerd door Refect. In de stijl van 
Taizé: met stilte, liederen, teksten en gebeden. Er is muzikale begeleiding van 
piano, gitaar en dwarsfluit. Na de viering is er gelegenheid om te zingen en na te 
praten. Iedereen is welkom. Wil je een viering voorbereiden? Ook dat kan! 
Datum: vanaf eind september 2017 en vanaf maart 2018 
Zie voor juiste data: www.pwzn.nl 
Plaats: Stilteruimte in de Ichthuskerk 
Tijd: 19.30 uur 
Info: Roeland van der Kruk, 3522081. 
 
Oecumenische diensten 
Een aantal maal per jaar zijn er in samenwerking met de rooms-katholieke  
Nicolaasparochie oecumenische diensten.  
Dit seizoen op 23 september 2018 in de Ichthuskerk en op 20 januari 2019 in de 
Doortocht.  
Leden van het Oecumenisch Overlegorgaan Noord werken samen met onze RK-
broeders en zusters van Doortocht en Tabor. Zij geven de oecumenische diensten 
vorm en werken samen op het gebied van vorming en toerusting en diaconaat 
(oa. in het project Halte 2717). 
Diaken Oecumene: Rob Wessels, 0681786031 
Informatie bij: ds. Rein Algera, 3426261. 

mailto:aleidus@xs4all.nl
http://www.pwzn.nl/
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Vrouwenvieringen 
Regelmatig zijn op zondagavond vrouwenvieringen in de Ichthuskerk. Ze worden 
aangekondigd in de kerkbladen. Voor meer informatie: Joke den Hertog, 3315855. 
 
Taakgroep eredienst 
De taakgroep eredienst is de denktank van onze gemeente voor de gang van za-
ken in onze kerkdiensten. Voorzitter is Wout Haeser, 3211483. 
 
Preekbeurten 
Coördinator voor de kerken in onze wijkgemeente is Jan van der Linden. Hij draagt 
ook zorg voor de coördinatie van de preekbeurten voor diensten in ‘t Lange Land 
Ziekenhuis, Monteverdi en Vivaldi.  
De gastpredikanten worden uitgenodigd door: 
Joop Bakker, 3314130 
Informatie bij:  Jan van der Linden, 3518594 
 
Kerkdiensten in zorginstellingen 

Diensten in ‘t Lange Land Ziekenhuis  
Iedere zondag worden er in ‘t Lange Land Ziekenhuis oecumenische vieringen 
gehouden. Een groep vrijwilligers nodigt de patiënten op zaterdag uit en brengt 
hen op zondag naar de kerkzaal en na afloop van de dienst weer terug naar de 
afdeling. Ambtsdragers uit onder andere onze wijkgemeente werken bij toerbeurt 
mee aan de diensten, die wisselend worden geleid door de ziekenhuispastor, ds. 
Marijn Gilhuis, en de protestantse en rooms-katholieke pastores uit de Zoeter-
meerse kerken, aanvang 10.30. 
Informatie bij: Piet Ram, 3417070. 
 
Diensten in woon- en revalidatiecentrum Vivaldi  
In Vivaldi wordt eenmaal per maand op zondag een kerkdienst gehouden onder 
verantwoordelijkheid van de PGZ. Tevens vinden daar oecumenische vieringen 
plaats rond Pasen, Pinksteren en Kerst. Deze vallen onder de verantwoordelijk-
heid van de geestelijk verzorgers van WelThuis.   
Informatie bij: Jaap Sneep, 3311116. 
 
Vieringen in Buytenhaghe 
Meestal op de tweede dinsdag van de maand is er een protestantse viering in het 
woon- en zorgcentrum  Buytenhaghe. Informatie bij ds. Rein Algera, 3426261 en 
bij Jolanda en Adri Schuurman Hess, 3513488 
 



 
10 

Diensten in woon- en revalidatiecentrum Montiverdi en Magnolia 
In Monteverdi vindt een keer per maand op vrijdagmiddag een viering plaats en 
rond genoemde christelijke feestdagen ook oecumenische vieringen. In Magnolia 
(Oosterheem) is een keer in de maand op vrijdagmiddag een belevingsviering. 
Ook voor deze bijeenkomsten zijn de geestelijk verzorgers van WelThuis verant-
woordelijk.  

Informatie bij: Jaap Sneep, 3311116. 
 
 
. 
 
 
 
 
 

 
 

In ‘de Toewending, de  stilteruimte in de Ichthuskerk, is  er gelegenheid  
om stil te zijn, te bidden of een lichtje aan te steken. 
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Pastoraat 
 
Pastoraal bezoekwerk  
Voor het pastorale werk is de wijkgemeente Zoetermeer-Noord verdeeld in sec-
ties: zes geografische secties, en één ‘categoriale’ sectie: de sectie ‘zorg’. De leden 
die buiten het geografische gebied van Zoetermeer-Noord wonen zijn ingedeeld 
bij  één van de geografische secties. 
De afzonderlijke secties bestaan uit één of meer ouderlingen, een diaken en di-
verse contactpersonen. De contacten worden in de eerste plaats onderhouden 
door contactpersonen, die gesteund worden door de ouderling(en). Indien nodig 
wordt de predikant ingeschakeld. 
 
Buytenwegh - hoves 
Predikant: ds. Rein Algera, 3426261  
Ouderlingen: vacant 
Diaken: Winie Hanekamp, 0612233952 
Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse leden met postcode 2715 en 2716 
(Meerzicht). 
 
Buytenwegh - rodes 
Predikant: ds. Rein Algera, 3426261 
Ouderling: Frans van den Bos, 3520579 
Diaken: Winie Hanekamp, 0612233952 
  
De Leyens 
Predikant: ds. Rein Algera, 3426261 
Ouderlingen: Jacoba van Leeuwenburgh, 3416987 
Diaken: John Bazuin 
Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse leden met postcode 2711 (Stads-
hart). 
 
Seghwaert - binnen (postcode 2724) 
Predikant: ds. Nico de Lange, 3603101 
Ouderling: Theo de Kreij, 3316778 
Diaken: Vacant 
Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse leden met postcode 2712 en 2713 
(Dorp). 
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Seghwaert - buiten (postcode 2723 en 2727) 
Predikant: ds. Nico de Lange, 3603101 
Ouderling:  Vacant 
Diaken: Anneke van Dijk, 3419722 
Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse leden met postcode  2722 (Palen-
stein) 
 
Noordhove 
Ouderling: Peter Balk, 3422015 
Kerkelijk werker: Jeanette Vos, 0652856417 
Diaken: Mariëlle Oudejans, 06-52470920 
Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse leden met postcode 2718 en 2719 
(Rokkeveen). 
 
Oosterheem 
Ouderling: Vacant 
Kerkelijk werker: Jeanette Vos, 0652856417 
Diaken: Mieke Louwsma,      
Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse leden die buiten Zoetermeer wonen. 
 
Sectie Zorg- voor zorginstellingen in Zoetermeer-Noord 
Voorzitter: Ruud Jongerius, 3414965 
Beleid (AK): Jaap Sneep, 3311116 
 
Sectie ‘zorg’ (LangeLandZiekenhuis) 
Ouderling;       Piet Ram, 3417070;  Ruud Jongerius, 3414965 
Predikant: de sectiepredikant 
Diaken: Tonny Heerkens, 3415774 
 
Sectie ‘zorg’ ( Monteverdi, en Vivaldi) 
Predikant: ds. Rein Algera, 3426261 
Diaken voor Vivaldi: Thea Streef, 0620957228 
 
Sectie ‘zorg’ (Buytenhage) 
Predikant: ds. Rein Algera, 3426261 
Diaken: Mien Biemond, 4316999 
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Dovenpastoraat 
Landelijk en lokaal werken de Protestantse Kerk Nederland (PKN), de Christelijk Gerefor-
meerde Kerken (CGK), 
de Nederlands Gereformeerde kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt 
(GKV) samen in het Interkerkelijk Doven Pastoraat ( IDP).  
Meer hierover is te vinden op de website van het IDP: http://www.doofenkerk.nl.                                                            
De lokale behartiging wordt gedaan door de Interkerkelijke Commissie Zoetermeer (IC 
Zoetermeer) waar namens  
de PGZ Jannie Aalderink aan meewerkt en het secretariaat wordt behartigd door Corien 
Brokking (cbrokking@solcon.nl). 
Voor pastorale bijstand kan een beroep worden gedaan op de regio predikant voor 50% 
bijstand verleend in het Dovenpastoraat.  
Dovenpastor Ds. J.F. Kievit is hiervoor aangesteld.  
Per jaar worden er 4 á 6 bijbelkringen in Ichthuskerk georganiseerd (voor data informeren 
bij Aleidus Aalderink, aleidus@xs4all.nl).  
                                                                                                                       
De IC Zoetermeer is bezig met missionaire vernieuwing waarbij in 2015 is begonnen met 
perronmeetings in Missionair Centrum  
perron 61 (Oosterheem) wat in een goede opkomst resulteerde. Helaas moesten we deze 
ruimte september 2017 verlaten en na omzwerving via Perron 28 zitten we nu bij Perron 
1. Deze veranderingen heeft tot minder opkomst geleid waardoor de IC Zoetermeer uit-
kijkt naar diensten voor Doven op vaste locatie. 
Veel doven vooral oudere doven die vroeger verboden werden om met gebarentaal te 
communiceren is de drempel naar gecombineerde  
diensten blijkbaar te hoog en hebben de voorkeur voor aangepaste diensten voor doven. 
Met ingang van 2017 is nu elke 2

e
 zondag van de  

maand een dienst voor Doven gepland. Dove jongeren die zich in traditionele kerken niet 
thuis voelen zoeken vaak met hun  
lotgenoten de Gebarenkerk “Kadosh” in de Darwinstraat Zoetermeer op. Gebarenkerk 
“Kadosh” is meer op evangelische  
grondslag gebaseerd en hoort meer thuis bij de Evangelische Alliantie. Doven die zich hier 
niet thuis voelen bezoeken de diensten voor Doven en de Kerk heeft hierin zijn verant-
woording om ook het evangelieverkondiging aan Doven vorm te geven.                                                                                                  
Voor meer informatie:  Aleidus Aalderink, aleidus@xs4all.nl  
  

Ouderenmiddagen 
Rond Pasen en Kerst zijn er ouderenmiddagen.  
Contactpersoon is Jaap Sneep, 3311116. 
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Bestuur 

Kleine kerkenraad 
Voorzitter: Jaap Sneep  3311116 
Scriba: Liesbeth de Kam 3420751 

scriba@pwzn.nl 
Notulist: Koos de Vlieger 3214294  
leden 
Wijkraad van Diakenen Adriaan Klok 3160669 
Wijkraad van Kerkrentmeesters Paul Snijders 3419625 
Taakgroep Pastoraat Peter Balk 3422015 
Taakgroep Publiciteit Marja Frericks                              06-46000096 
Taakgroep Gemeenteopbouw Anton van Dijken 3517924 
Taakgroep Jeugd & jongeren Johan Roest  3190297 
Taakgroep Eredienst Wout Haeser 3211483 
Ambtsdrager Oecumene Rob Wessels                                 06-81786031                 
Afgevaardigde Classis Joost Boogaard 3421724 
Predikant ds. Rein Algera 3426261 
Predikant ds. Nico de Lange 3603101 
De kleine kerkenraad vergadert elke tweede dinsdag van de maand 
 
Overige ambtsdragers 
Alle ambtsdragers vormen tezamen de grote kerkenraad. Deze vergadert vijf keer 
per jaar: 24 september, 26 november 2018 en 28 januari, 25 maart en 27 mei 
2019. 
 
Wijkraad van diakenen 
Voorzitter: Adriaan Klok 3160669 
Secretaris: Anneke van Dijk 3419722 
Penningmeester: Jaco van der Wel                          06-20156605  
Rekeningnummer: NL16 RABO 0373712928 t.n.v. Diaconie PWZ.NOORD 
 
Leden  

Piet de Kam    3411032 
Tonny Heerkes  3415774 
Mien Biemond  4316999 
Anneke van Dijk  3419722 
Joost Boogaard (ZWO)  3421724 
Thea Streef   3414407 
Winie Hanekamp (Halte 2717)       06-12233952  
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 Mariëlle Oudejans                                                         06-52470920
 Mieke Louwsma  - 
 John Bazuin                                                                - 
 Rob Wessels (Oecumene)                                                                   06-81786031  
 Ans de Jonge        3410127 
 
Wijkraad van kerkrentmeesters 
Voorzitter :   Paul Snijders  3419625 
Secretaris:   Fred Blankespoor 3410887 
Penningmeester wijkkas:  Bert de Jong  3460054 
Rekeningnummer:   NL31 INGB 0009 4315 48,  
  t.n.v. Wijkkas PWZN 
Leden 
      Jan Berkhout   3317815  

Ben de Ridder   3436640 
Gerard Jansen   3520464 
Elbert van den Berg   3310265 
Kees van Oosterhout (penningmeester PGZ)  3162919 
Gerard Jansen (Ouderling Kerkr. AK)  3520464 
 

Ouderlingen  
Peter Balk   3422015 
Frans van den Bos   3520579 
Marja Frericks                          06-46000096 
Wout Haeser   3211483 
Theo de Kreij   3316778 
Johan Roest   3190297 
Marga Verbeek   3413962 
Jacoba Leeuwenburgh   3416987 
Anton van Dijken   3517924 
  
 
Bovenwijkse ambtsdragers 
Piet Ram (ouderling LangeLandziekenhuis)               3417070 
Ruud Jongerius (ouderling LangeLandziekenhuis)               3414965 
Tonny Heerkens (diaken Langelandziekenhuis)                  3415774 
Piet de Kam (penningmeester Coll. van Diakenen) 3411032 
Jaap Sneep (ouderling zorginstellingen Zoetermeer) 3311116 
Gerard Jansen (ouderling kerkrentmeester gebouwen) 3520464 
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Taakgroepen 
Pastoraat: voorzitter: Peter Balk  3422015 
Publiciteit: voorzitter: Marja Frericks                            06-46000096 
Gemeenteopbouw: voorzitter: Anton van Dijken 3517924 
Jeugd en jongeren: voorzitter: Johan Roest   3190297 
Eredienst: voorzitter: Wout Haeser  3211483 
  
Werkgroepen 
ZWO: voorzitter: Jan Buurma  3427370 
Oecumene: voorzitter: ds. Rein Algera   3426261 
Oec. WG. Halte 2717 voorzitter: Rob van Vliet   3212231 
Open Ichthus: voorzitter: Anton van Dijken 3517924  
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Protestantse Gemeente Zoetermeer 

Inleiding 
De Protestantse Gemeente Zoetermeer is ontstaan uit de vereniging van de 
Hervormde Gemeente te Zoetermeer en de Gereformeerde Kerk van Zoetermeer. 
De Hervormde Gemeente is - aanvankelijk onder de naam Nederduits 
Gereformeerde Gemeente - vanaf het einde van de zestiende eeuw (1575) actief 
in Zoetermeer en telde tot de vereniging zes wijkgemeenten. De Gereformeerde 
Kerk is actief vanaf het midden van de negentiende eeuw (1854) - aanvankelijk als 
christelijk afgescheiden gemeente (1862-1892) - en telde op het moment van de 
vereniging vier wijkgemeenten. Beide kerken stonden in de gereformeerde 
traditie van de reformatie. Ook de Protestantse Gemeente Zoetermeer weet zich 
met deze traditie verbonden. 
De protestantse gemeente bestaat uit gereformeerde, hervormde en 
protestantse wijkgemeenten. De protestantse wijkgemeenten zijn ontstaan uit 
een vereniging van wijken van de voormalige Hervormde Gemeente en de 
Gereformeerde Kerk van Zoetermeer. In een aantal andere wijken heeft het 
Samen-op-Weg-proces niet geleid tot een vereniging van hervormden en 
gereformeerden tot één wijkgemeente. Deze wijkgemeenten nemen als niet-
gefedereerde wijkgemeenten deel aan de protestantse gemeente en houden hun 
naam van Hervormde Wijkgemeente of Gereformeerde Wijkgemeente. 
Op 17 januari 2012 is de fusie tussen de hervormde gemeente en de 
gereformeerde kerk formeel bekrachtigd. 
De hervormde Morgenstergemeente, één van de voormalige hervormde  
wijkgemeenten, heeft ervoor gekozen niet mee te gaan in de fusie, en vormt nu 
een zelfstandige hervormde gemeente naast de protestantse gemeente 
Zoetermeer. 
 
De Protestantse Gemeente Zoetermeer bestaat nu uit zes wijkgemeenten: 
De hervormde wijkgemeente Oude Kerk (Dorp) 
De gereformeerde wijkgemeente Pelgrimskerk (Dorp) 
De protestantse wijkgemeente 'de Oase' (Meerzicht) 
De protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord (Buytenwegh, De Leyens, 
Seghwaert en Noordhove) 
De hervormde wijkgemeente Oosterkerk (Oosterheem) en 
De protestantse wijkgemeente 'de Regenboog' (Rokkeveen) 
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Bestuur Protestantse Gemeente Zoetermeer 
Algemene Kerkenraad 
Preses: Jos  Nouwt       3415658   josnouwt@planet.nl 
Scriba: Ya’acova Arnoldussen   3317863    scriba.ak.pgz@gmail.com   
                                                                                                                                                                                                                                                                           
College van Diakenen 
Voorzitter: Bouke Velzen 0618974383   cvd@pgzoetermeer.nl 
Scriba: Joost Boogaard  0612233952   cvdscriba@pgzoetermeer.nl 
Bank:               NL29 RABO 0143 8977 72   t.n.v. Diaconie PG Zoetermeer  
 
College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: Rik Buddenberg 0612803557 r.buddenberg@ziggo.nl 
Secretaris: Stoffel de Ronde 3615068  s.f.ronde@hetnet.nl 
Bank: NL92 FVLB 0699 7680 98 t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer  
Contactadres: Frans Halsstraat 3, 2712 JS  Zoetermeer 
 
Kerkelijk bureau  
Op het kerkelijk bureau wordt de administratie van de Protestantse Gemeente 
Zoetermeer verzorgd. Ook kunt u via het kerkelijk bureau een abonnement ne-
men op het kerkblad, vragen stellen over uw gegevens, verhuizingen doorgeven, 
trouwdata bespreken, etc. 
Kerkelijke bureau: Frans Halsstraat 3, 2712 JS, tel. 3168256, e-mail: kerkbu-
reau@pgzoetermeer.nl; www.pgzoetermeer.nl. Openingstijden: dinsdag  en vrij-
dag van 9.00-12.00 uur. 
 
Collectebonnen 
Door het gebruik van collectebonnen kunt u met fiscaal voordeel de kerk steunen. 
Collectebonnen kunt u verkrijgen door het totaalbedrag van de bestelde bonnen 
over te maken op bankrekening NL92 FVLB 0699 7680 98 t.n.v. Protestantse Ge-
meente Zoetermeer. Onder vermelding van de waarde van de bonnen en het 
adres waar ze bezorgd moeten worden. U ontvangt de bonnen dan thuis. Meer 
informatie bij het kerkelijk bureau en in het kerkblad Protestants Zoetermeer. 

mailto:scriba.ak.pgz@gmail.com
mailto:kerkbureau@pgzoetermeer.nl
mailto:kerkbureau@pgzoetermeer.nl
http://www.pgzoetermeer.nl/
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Open Ichthus 

Open Ichthus 
Onder het motto ‘Open Ichthus’ worden er door het jaar heen 
activiteiten georganiseerd voor en in samenwerking met de 
buurt rond de Ichthuskerk. ‘Open Ichthus’ wil ons moderne 
kerkgebouw een ‘open plek van welkom’ laten zijn, waar mensen elkaars gezel-
schap kunnen vinden en waar ontmoeting plaats vindt en waar tegelijkertijd in 
ons stiltecentrum ‘de Toewending’ ook rust en bezinning wordt ervaren. 
Open Ichthus wil de drempel van ons kerkgebouw verlagen, samenwerken met 
maatschappelijke organisaties in de wijk en spelen met nieuwe vormen van spiri-
tualiteit. 
Informatie bij de voorzitter van de taakgroep Gemeenteopbouw: Anton van Dij-
ken,   3517924, antonvandijken@tiscali.nl 
https://www.facebook.com/OpenIchthusZoetermeer/  
www.openichthus.nl 
 

 
Inloop 1 juni 2017 

    
Inloop en pastoresspreekuur Ichthuskerk 
Iedere woensdagmorgen is er ook in de Ichthuskerk (Parkdreef 258) vanaf 10.00 
uur inloopochtend met koffie/thee en eventueel een gesprek.  
Van 10.00 – 11.00 uur is ook één van de predikanten aanwezig. 
Datum: elke woensdag 
Plaats: Ichthuskerk 
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur 
Info: Anton van Dijken,   3517924, antonvandijken@tiscali.nl 
 
 
 

https://www.facebook.com/OpenIchthusZoetermeer/
http://www.openichthus.nl/
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Thema-avonden ‘Open Ichthus’ 
Voor meer informatie:  Joop Geuze, 3318654, jw.geuze@casema.nl. of: 
https://www.facebook.com/OpenIchthusZoetermeer/ www.openichthus.nl 
 
Hightea 

Open Ichthus organiseert wederom een High tea op dinsdagmiddag  
25 september 2018;  
met veel gezelligheid, lekkers, een kleine loterij, in de Chagall ruimte van 
de Ichthuskerk kosten 7,50 euro. 
Van 14.00 uur tot 16.00 uur; open 13.30 uur;   
info/ophalen Jeanette van der Bol Bakker, 0612520061 
jeanettevanderbolbakker@ziggo.nl  
 

 
High tea in de Chagallruimte 

 
 
Inloopmiddag 
Iedere laatste dinsdag van de maand organiseren we in de PWZN Ichthuskerk een 
inloopmiddag van 14.00 tot 16.00uur, met iedere keer een andere invulling van de 
middag: zingen, muziek, gedichten, high tea, natuur, bloemschikken. 
U hoeft zich niet op te geven, u bent welkom. Een vrijwillige bijdrage is welkom. 
Datum: iedere laatste dinsdag van de maand ( m.u.v. de maanden juli en decem-
ber) 
Plaats: Ichthuskerk - Chagallruimte 
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur 
Info: Jenny van den Berg, 3512240, mvdberg42@hetnet.nl 

 

mailto:jw.geuze@casema.nl
https://www.facebook.com/OpenIchthusZoetermeer/
http://www.openichthus.nl/
mailto:mvdberg42@hetnet.nl
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Halte 2717, huis van Zorg en Zin   

                                                                        
Al jaren is de protestantse kerk in goede samenwerking met de rooms-
katholieke kerk actief in Buytenwegh actief om de sociale samenhang in 
deze wijk te versterken.  
Tientallen vrijwilligers zetten zich in om buurtbewoners te helpen met hun 
vragen en problemen. Wat te doen als je naar het ziekenhuis moet en geen 
vervoer hebt? Wie kan je helpen bij een klus in huis als je een handicap 
hebt en krap bij kas zit? Hoe kom je de dag door als je eenzaam bent? 
Waar kun je terecht voor hulp bij schulden of voor juridisch advies? Samen 
met vertegenwoordigers van gemeentelijke, zorg- en welzijnsorganisaties  
zoeken de vrijwilligers naar een oplossing voor die problemen en bieden ze 
hulp aan de bewoners van Buytenwegh. 
Dit diaconale werk wordt sinds 20 februari 2015 verzorgd door Halte 2717, 
huis van Zorg en Zin. Halte 2717 is een partner van Stichting MOOI en 
werkt nauw samen met verschillende maatschappelijke organisaties in 
Buytenwegh. In oktober is Halte 2717 verhuisd van ‘Bus 63’ (Busken Hu-
ethove 63) naar ‘Ons Honk’ van buurtvereniging de Hoveniers aan de Carry 
van Bruggenhove 27. De stilteruimte is verhuisd naar de Focus kamer bij 
Middin aan de Carry van Bruggenhove 25. 
 
Wat doet Halte 2717? 
Algemeen 
Halte 2717 verzorgt inloopactiviteiten in ‘Ons Honk’ op dinsdag van 10.00-
14.00 uur, op woensdag van 10.00-16.00 uur en op donderdag van 10.00-
14.00 uur. Buurtbewoners zijn dan van harte welkom voor een kopje koffie 
of thee en een goed gesprek. Vrijwilligers van Halte 2717 bieden op die 
dagen een luisterend oor aan buurtbewoners die hun verhaal kwijt willen. 
Ook organiseren ze gezellige activiteiten als spelletjes, wandelen en hand-
werken.  
Zo nodig gaan de vrijwilligers ook aan de slag met vragen om (diaconale) 
hulp.  
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Eens per maand wordt er onder de toepasselijke titel ‘Senioren Actief’ voor 
de ouderen uit Buytenwegh een bijeenkomst of excursie georganiseerd.  
Eens per maand is er op woensdagmorgen het Schrijfcafé. Door te schrij-
ven wat er in je leeft en dat aan elkaar voor te lezen kom je elkaar nabij.  
Twee keer per maand wordt er op een buurtmaaltijd gehouden. 
In het najaar worden er themabijeenkomsten georganiseerd. Ook is Halte 
2717 present bij grote evenementen in Buytenwegh. 
Bij Middin is in de Focus kamer een stilteruimte ingericht. Daar kun je te-
recht om even tot jezelf te komen. Om in alle rust een persoonlijk gesprek 
te voeren, een kaarsje aan te steken of te bidden.  
Coördinator van Halte 2717 is: Rob van Vliet, 3212231, robvvliet@planet.nl 
Buurtpastor van Halte 2717 is: Johan Roest, 06 8263 7362, buurt-
pastor@halte2727.nl 
Algemene informatie:  informatie@halte2717.nl;  www.halte2717.nl; 
www.facebook.com/Halte2717. 
 
Pastoresspreekuur 
Iedere woensdag is er van 10.00 uur – 11.00 uur een open pastoresspreek-
uur in ‘Ons Honk’. Pastores van verschillende Zoetermeerse kerken doen 
hier aan mee. 
Info: Johan Roest, 06 8263 7362, buurtpastor@halte2717.nl 
 
Buurtmaaltijd 
Wijkbewoners ontmoeten? Lekker eten? Zelf geen zin om te koken? Kom 
dan naar de buurtmaaltijd van Halte 2717! 
Elke tweede en laatste woensdag van de maand ontvangt Halte 2717 in 
‘Ons Honk’ buurtbewoners die het fijn vinden om samen te eten. Bij de 
buurtmaaltijd is altijd een van de pastores aanwezig. De buurtmaaltijd start 
om 18.00 uur en duurt tot ongeveer 19.00 uur. De kosten zijn € 3,00 per 
persoon – kinderen onder de twaalf en Zoetermeerpashouders gratis. Het 
maximum aantal deelnemers is tien. Meld je daarom tijdig aan. 
Info: Trudy Meiresonne, 3417179, informatie@halte2717.nl 

 
 
 
 

mailto:robvvliet@planet.nl
mailto:buurt-pastor@halte2727.nl
mailto:buurt-pastor@halte2727.nl
mailto:informatie@halte2717.nl
http://www.halte2717.nl/
http://www.facebook.com/Halte2717
mailto:buurtpastor@halte2717.nl
mailto:informatie@halte2717.nl
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Kijk – gesprekken over levensvragen 
We gaan met elkaar in gesprek over zaken waar iedereen mee te maken 
heeft. Omdat we allemaal mensen zijn. Zaken die je dwars zitten. En geba-
ren van mensen die je juist verder helpen. Vragen over wat het allemaal 
voor zin heeft. En verhalen die je hoop geven. Daar kun je over praten. En 
luisteren naar wat anderen daarover zeggen.  Gesprekken over hoe jij het 
ziet.  En die je misschien ook helpen om iets ook op een andere manier te 
zien. 
De gesprekken worden door Halte 2717 georganiseerd in samenwerking 
met Piëzo. De gespreksleiding is in handen van Heleen de Lange 
(berichten@atelierheleen.nl) en ds. Rein Algera (algeus@ziggo.nl). De ge-
sprekken worden gehouden in ‘de ComPositie’, Caesar Franckrode 62-64, 
op: 

 Maandag 24 september (12.30-14.30 uur): Kijk, dat wil ik wel eens 

kwijt! We maken op een leuke manier kennis met elkaar, met ruim-

te voor wat je nu wel eens kwijt wil…  

 Maandag 29 oktober (12.30-14.30 uur): Kijk, dat moet je nou net 

niet doen… Een gesprek over helemaal verkeerde reacties van men-

sen of over zaken die je dwars zitten. 

 Maandag 26 november (12.30-14.30 uur): Kijk, dat heeft mij nou 

geholpen! We delen verhalen of mooie gebaren van mensen die je 

steun hebben gegeven op lastige momenten. 

Interreligieuze gesprekken: Geloven in gesprek  
De evaluatie van de interreligieuze gesprekken van het afgelopen seizoen 
liet een grote interesse voor de achtergronden van de Islam zien. Wat zijn 
de dagelijkse gewoonten? 
Hoe kijken moslims vanuit de Koran tegen christenen aan? Wat is de bij-
zondere plaats van Mohammed en hoe zou je die met Jezus kunnen verge-
lijken? Daarom komen deze onderwerpen aan de orde in de interreligieuze 
gesprekken die Halte 2717 dit najaar organiseert. Met inleidingen van ver-
tegenwoordigers uit de Zoetermeerse moslimgemeenschap, onder wie 
Shamir Madhar, voorzitter van het Inter Levensbeschouwelijke Overleg 
Zoetermeer – ILOZ. 

mailto:berichten@atelierheleen.nl
mailto:algeus@ziggo.nl
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De bijeenkomsten starten om 20.00 uur en worden gehouden op: 
woensdag 26 september:  religieuze gebruiken in het dagelijks leven van 
een moslim. 
woensdag 24 oktober:  hoe kijken moslims vanuit de Koran tegen 
christenen aan? 
woensdag 28 november:  hoe kun je de rol van Mohammed in de Koran 
en Jezus in  
                                                    de Bijbel vergelijken? 
Info: ds. Rein Algera, 3426261, algeus@ziggo.nl 

 

- Maandag 24 september: Kijk, dat wil ik wel eens kwijt!  
We maken op een leuke manier kennis met elkaar, met  
ruimte voor wat je nu wel eens kwijt wil…  
- Maandag 29 oktober: Kijk, dat moet je nou net niet 
doen… 
Een gesprek over helemaal verkeerde reacties van men-
sen of over zaken die je dwars zitten. 
- Maandag 26 november: Kijk, dat heeft mij nou gehol-
pen!                                                             
We delen verhalen of mooie gebaren van mensen die je  
steun hebben gegeven op lastige momenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:algeus@ziggo.nl
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Kerk en maatschappij 

Commissie OPA (Oud Papier Actie) 
Eenmaal per zes weken wordt in de secties Seghwaert en Noordhove oud papier 
opgehaald ten behoeve goede doelen. Bij iedereen, woonachtig binnen deze twee 
wijken, wordt dan op maandagavond aangebeld en het oud papier opgehaald. De 
overige secties in Zoetermeer Noord kunnen niet bezocht worden in verband met 
capaciteitsproblemen (er zijn te weinig medewerkers). Gemeenteleden in deze 
secties kunnen op maandagavond zelf het oude papier afgeven op de parkeer-
plaats bij het Oranje Nassau College aan de Parkdreef.  
Of een andere mogelijkheid is om het oude papier voor ons te sparen via de aan-
schaf van een blauwe papiercontainer, die u krijgt van Milieuexpress. Deze con-
tainer wordt op het door u aangegeven moment geledigd. De opbrengst is be-
stemd voor de goede doelen, die de OPA-commissie heeft aangewezen. Wilt u 
hieraan meedoen, dan kunt u een mail met uw gegevens zenden naar: 
jan.visser@palibrida.nl. Dan wordt het geregeld met Milieuexpress. 
Ook: sjouwers en chauffeurs van auto’s met trekhaak zijn uiteraard altijd welkom! 
Wilt u ook uw oud papier kwijt en gelijk meewerken aan de oud papier acties? 
Meldt u aan, dan wordt er ook bij u aangebeld op de volgende ronde. In 2018 zijn 
de volgende data 27 augustus, 8 oktober en 19 november. De eerste actie in 2019 
is op maandag 7 januari 2019. De overige data voor 2019 worden in het najaar 
2018 bekendgemaakt op de flyer van de actie van 19 november 2018 en op de 
site van de PWZN. De commissie OPA coördineert de oud-papieractie. Uit de op-
brengsten, worden allerlei goede doelen ondersteund in en (ver) buiten onze 
wijkgemeente. Dit wordt twee keer per jaar gepubliceerd en uitgereikt aan de 
spaarders van oud papier met tegelijkertijd de planning van data voor het komen-
de half jaar. Coördinator: Jan Visser, 3314660 of 06 10913689, 
jan.visser@palibrida.nl. 
 
De kleding, die tijdens de actie wordt aangeboden, gaat via de Stichting Zending 
over Grenzen naar mensen, die het hard nodig hebben in Oost-Europa naar lan-
den als Albanië, Moldavië, Roemenië en Oekraïne. Zomer- en winterkleding voor 
kinderen, dames en heren is welkom. Graag schoon en heel. 
 
Koffieochtend voor ouderen Noordhove 
Iedere 2e vrijdagochtend van de maand is er een koffieochtend voor ouderen bij 
Mieke Nennie, Lijnbaan 221. Van 10 uur tot ongeveer 12 uur zijn ouderen uit 
Noordhove (e.o.) van harte welkom.  
Informatie bij Mieke Nennie, 3421765. 

mailto:jan.visser@palibrida.nl
mailto:jan.visser@palibrida.nl
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ZWO: Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking 
Deze werkgroep vraagt aandacht voor de cultuur, de denkwereld en de geloofsbe-
leving van mensen in andere landen. Ook wil ze onze betrokkenheid bij de Derde 
Wereld gestalte geven. In het nieuwe seizoen zal de aandacht vooral zijn gericht 
op  het project ‘Droogte bestrijden in Ethiopië’, een van de projecten van Kerk in 
Actie rond het thema ‘Op weg naar veiligheid’. Bij de uitvoering ervan zal worden 
samengewerkt met de ZWO groepen van de andere wijkgemeenten in Zoeter-
meer. Evenals in andere jaren ligt het zwaartepunt van de activiteiten in de veer-
tigdagentijd. Dan zal in elke dienst aandacht worden besteed aan en geld worden 
ingezameld voor het project van Kerk in Actie dat is uitgekozen. 
Contactpersoon: Jan Buurma, 3427370. 
 
Postzegels, ansichtkaarten, mobieltjes 
In de kerken van onze wijkgemeente staat zondags een doos waarin u, waarin je 
gebruikte postzegels en ansichtkaarten van stadsgezichten, bekende kunstenaars 
etc. kunt achterlaten. Deze gaan naar het Landelijk dienstencentrum van de Pro-
testantse Kerk in Nederland. Daar worden ze één keer per jaar verkocht op de 
markt. De opbrengst is bestemd voor de zending. Ook “oud” Nederlands en bui-
tenlands geld kan nog worden ingeleverd. 
Ook staat er een houten box waarin u, waarin je oude mobiele telefoons kunt 
deponeren. De actie levert niet alleen geld op voor projecten van ‘ Kerk in Actie’, 
maar is ook goed voor het milieu doordat de oude mobieltjes milieuvriendelijk 
worden verwerkt en mogelijk hergebruikt. 
Informatie bij: Joost Boogaard, 3421724 of Joke Paans, 3317979. 
 
Stichting Help Bejaardenhuis Odorheiu V-verder (HBOV)  
Sinds 1992 zijn er contacten van onze gemeente met de protestantse kerk in 
Odorheiu-Secuiesc in Roemenië. Na de pensionering van ds. Sandór Hegyi is dit 
geen officieel gemeentecontact meer, maar er liggen nog veel persoonlijke con-
tacten. 
Uit het gemeentecontact is een stichting ontstaan die bij de kerk in Odorheiu een 
bejaardenhuis heeft helpen bouwen. Dit bejaardenhuis draait al sinds 2006.  
De stichting HBOV helpt bij de exploitatie van dit huis. Anna Klará Hegyi is de di-
rectrice van het bejaardenhuis. De stichting HBOV bestaat uit:  
Marrie van Es (voorzitter), Hilbrand Gringhuis (secretaris), Pieter van der Wal 
(penningmeester), Suze Gringhuis (lid)Han Koole (lid) en Carla van der Kooij (lid). 
U kunt ons bereiken via het volgende mailadres: HBOV@kpnmail.nl  of op de vol-
gende telefoonnummers: 3433444 (Marrie van Es) of 3412407 (Suze en Hilbrand 
Gringhuis). Kijk voor meer informatie op: www.roemenieactie.nl. 
 

mailto:HBOV@kpnmail.nl
http://www.roemenieactie.nl/


 
27 

Mercy international (Thailand) 
Mercy International - Zoetermeer ondersteunt de gelijknamige organisatie in Thai-
land bij het (voltijds) opvangen van wezen, vondelingen, kinderen zonder stabiele 
thuissituatie en het bieden van een goed toekomstperspectief via o.a. tweetalig 
onderwijs. Vanaf 2004 is er goed contact en jaarlijks is er vooruitgang geboekt. 
Eens per twee jaar worden de locaties in Thailand (op eigen kosten) bezocht. 
Informatie bij Annette Doorn, 3415239 en via www.mercy-international.nl  
 
Vakantieweken van het vakantiebureau 
Niet iedereen kan op vakantie. Lichamelijke of financiële beperkingen staan dit 
soms in de weg. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen en hen de 
mogelijkheid te geven toch een weekje op vakantie te gaan. 
Contactpersoon:  Anneke van Dijk tel. 3419722 
 
Voedselbank Zoetermeer-Noord  
Op donderdag is er een uitdeelpunt van de voedselbank in de Ichthuskerk, Park-
dreef 258 en in de Oosterkerk, Oosterheemplein 320. 
Informatie bij: Ruud Mons, 3316179  
 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer (SHMZ) werkt sedert december 2013 in Zoeter-
meer en is een diaconaal project van de kerken. De stichting heeft ten doel: Het 
(doen) voorkomen en oplossen van financiële schuldenproblematiek van particu-
lieren, geïnspireerd door Bijbelse motivatie, alsmede alles wat met het voren-
staande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
Momenteel zijn ruim 100 maatjes inzetbaar om de hulpvragers te begeleiden. 
Door het grote aantal aanmeldingen van hulpvragers zijn ook regelmatig nieuwe 
maatjes nodig, die genegen zijn om een 3-daagse cursus te volgen. 
Informatie is te vinden op de website: www.schuldhulpmaatje.nl .  
Aanmeldingen van vrijwilligers kan via dezelfde website.  
Hulpvragers kunnen zich aanmelden via de website: www.uitdeschulden.nu . 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan de Vries, 06-39405015 
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Kerk en Israël  
In de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord wordt geregeld aandacht 
besteed aan de verhouding Kerk en Israël. Het is belangrijk de gemeente te leren 
en te informeren over de joodse wortels van het christendom en daarmee ver-
bonden de plaats en betekenis van het Joodse volk binnen de context van de Bij-
bel. Dit komt tot uiting in de zondagse eredienst en komt ook aan de orde in het 
leerhuis. In de nevendienst en basiscatechese wordt regelmatig uitleg gegeven 
over joodse feesten en gebruiken. Ook wordt er in onze gemeente aandacht be-
steed aan de Israël-zondag, de eerste zondag in oktober, deze staat in het teken 
van de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël; het volk waaraan God 
zich heeft geopenbaard en dat door God is uitverkoren om tot een blijvende ze-
gen te zijn voor alle volken. 
Informatie:  Koos en Kobi Hendriks, kooskobi@ziggo.nl. 
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Jeugdwerk en catechese 

Basiscatechese 10-12 jaar 
Voor kinderen uit groep 7 en 8 van 
de basisschool is er basiscatechese: 
vanaf 25 september elke dinsdag-
avond van 18.45 tot 19.30 uur in 
de Ichthuskerk. Spelenderwijs 
wordt er aandacht besteed aan 
onderwerpen rond Bijbel en kerk.  
We starten met minimaal 5 kin-
deren 
Informatie bij Elvira Keller, 
3424731  
 
Catechese 12-14 jaar en 16+ groep 
De catechese gaat allereerst over jouw vragen over bijbel, geloof, kerk, actualiteit, 
etc. In verband met de vacature die in het pastoresteam per juli 2018 is ontstaan 
zijn op dit moment gegevens over tijdstippen en plaatsen nog onbekend. Zodra 
hierover meer bekend is publiceren we dit in kerkblad en zondagsbrief. 
 
Belijdenis doen 
Ook dit jaar is er de mogelijkheid om belijdenis te doen in onze gemeente. De 
eerste bijeenkomst zal zijn maandagavond 19 januari 2019 in de Ichthuskerk, om 
20.00 uur. We kunnen dan met elkaar kennis maken en afspraken maken over de 
frequentie en de plaats van onze bijeenkomsten ter voorbereiding op de belijde-
nisdienst. Dit kan met Pinksteren zijn, maar eventueel ook op een andere datum. 
De predikanten zijn er allen bij betrokken. Coördinatie en aanmeldingen bij de 
wijkpredikant. 
Datum: 19 januari 2019 
Plaats: Ichthuskerk 
Tijd: 20.00 uur 
Info en leiding: ds. Rein Algera (3426261), ds. Nico de Lange (3603101)  
 
 
 
 
 
 
 

Overstapdienst 2017 



 
30 

CJTV Focus  
Focus organiseert toneelproducties voor jongeren van 14 t/m 25 jaar.  
De repetities zijn op maandag en lopen gedurende 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 september wekelijks. Uitvoering februari 2019. 
Plaats: Ichthuskerk 
Tijd: 19.30 uur (repetities beginnen om 20.00 uur) 
Info: Johan Roest, 3190297, cjtvfocus@gmail.com. 
 

 
 
ICVG - Bijbelclub 
Iedere woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur komt in de Chagallruimte (de gro-
te zaal) van de Ichthuskerk de ICGV-bijbelclub bij elkaar. Onder leiding van be-
trokken vrijwilligers wordt er geluisterd naar een Bijbelverhaal en gezongen. De 
avond wordt afgesloten met gebed. Ondertussen is er een grapje en aandacht 
voor elkaar. Vier keer per jaar wordt er een kerkdienst bezocht, in de gemeentes 
waartoe de leden van de club behoren. In december wordt het kerstfeest gevierd 
en in het voorjaar is er een open avond.  
Datum: vanaf 12 september 2018 – wekelijks m.u.v. schoolvakanties 
Plaats: Ichthuskerk 
Tijd: 19.00 uur 
Info: Angela Polman, 0619454975, angela.polman@live.nl, www.icvg.nl 

mailto:cjtvfocus@gmail.com
mailto:angela.polman@live.nl
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Vorming en toerusting 

Kijk op geloofkring 
Een keer in de maand komt een gevarieerde groep (in leeftijd en betrokkenheid) 
bij elkaar om over allerlei geloofsthema’s te praten. Meestal doen we dat aan de 
hand van een boek of een actueel thema. De groep bestaat uit zo’n 20 leden, 
maar er kunnen altijd mensen bij! 
Datum: eens in de maand op wisselende avonden. 
Plaats: bij de deelnemers thuis, 20.15 uur tot 22.00 uur 
Info: Mariëlle Oudejans, 3415740, marielle.oudejans@gmail.com 
 
Ouderengesprekgroep 
De ouderengespreksgroep komt ook dit seizoen samen: elke laatste  
maandagmiddag van de maand (behalve in december). We verdiepen ons de ko-
mende maanden in de Apocriefe boeken.  
Datum: 27 augustus 2018 
Plaats: Ichthuskerk, 14.30 uur 
Info: ds. Nico de Lange, 3603101, berichten@nicodelange.nl>> 
 
Kring De Leyens 
Gesprekskring met gemeenteleden uit de wijk De Leyens. Thema’s worden in 
overleg met de deelnemers vastgesteld. Coördinatie: Henk van Reeuwijk, 410949. 
 
Boekenleesgroep 
De boekenleesgroep komt elke 2e dinsdag van de maand samen. Aan de orde 
komt het werk van schrijvers met innerlijke bewustwording als verbindend ele-
ment. Vanuit onze geloofsbeleving spreken we respectvol met elkaar over vaak 
niet direct waarneembare aspecten, over het wezen van de dingen en het wezen 
van de mens. Ook levensvragen komen daarbij regelmatig aan de orde. 
Datum: start 11 september 2018 
Plaats: bij de deelnemers thuis 
tijd: 20.00 uur 
Info: Annette Doorn, 3415239, annette.doorn@casema.nl 
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Ontmoetingsbijeenkomsten in de wijk 
Deze avonden (en middagen!) voor iedereen vinden dit jaar in het voorjaar plaats. 
Over de mogelijkheden om u/je hiervoor aan te melden volgt later nadere infor-
matie. Vroeger heetten deze avonden ‘groot huisbezoek’, maar het accent ligt 
tegenwoordig vooral op ontmoeting rond een bepaald thema. Een mogelijkheid is 
om als leidraad onderwerpen te kiezen die samenhangen met de veertigdagentijd. 
Een goede manier om elkaar als gemeente ook in kleiner verband te treffen en te 
spreken! Informatie bij: Marja Spaan, 3421252. 
 
Kring Amundsenrede 
Eén keer per maand komt deze gesprekskring samen op een woensdagavond 
(meestal) in het begin van de maand. Doorgaans komen we samen op de  
Amundsenrede, soms ook bij andere deelnemers thuis. Op de kring gaan we met 
elkaar in gesprek over wat de Bijbel ons te zeggen heeft. Wie belangstelling heeft 
is hartelijk welkom! Adres van samenkomst wisselt maandelijks en is op te vragen 
bij Winie of Jaap 
Datum: start 12 september 
Plaats: Amundsenrede 7 
Tijd: 20.00 uur 
Info:  Jaap en Winie Hanekamp, 06-25002373 hjaap@xs4all.nl of  
               hwinie@xs4all.nl 
 
The Passion 
Op 18 april 2019 wordt The Passion op groot scherm aansluitend op de Witte 
Donderdagviering uitgezonden in de Chagallruimte van de Ichthuskerk. 
Datum: donderdag 18 april 2019 
Plaats: Ichthuskerk - Chagallruimte 
Tijd: ongeveer 20.45 uur 
Info: Anton van Dijken, 3517924 antonvandijken@tiscali.nl 
 
Refect 
Dit is een werkgroep voor oecumenische spiritualiteit. Geïnspireerd door verschil-
lende christelijke tradities organiseert Refect activiteiten waarin stilte, bezinning 
en ontmoeting met God en met elkaar een belangrijke plaats innemen. 
Contactpersoon: Roeland van der Kruk, 3522081. 
 

 
 
 
 

mailto:hwinie@xs4all.nl
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Crea groep Noord 
Elke woensdagmorgen van 9.00 tot circa 12.00 uur komt de Creagroep bij elkaar. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee zijn de leden creatief bezig: kaarten 
maken, breien, borduren, etc. Maar de deelnemers bieden ook een luisterend oor 
aan elkaar. Een paar keer per jaar worden de producten verkocht, waarbij de op-
brengst bestemd is voor activiteiten en projecten in de gemeente. 
Datum: start 12 september 2018 
Plaats: Ichthuskerk 
Tijd: 09.00 uur Info: Nelleke de Kreij, 3316778 nel.dekreij@ziggo.nl 
 
Vorming en toerusting Zoetermeer-breed 
Onze wijkgemeente sluit aan bij het Zoetermeer-brede programma. Het volledige 
overzicht vindt u in “Gaandeweg” dat in september 2018 verschijnt en aan alle 
kerkbladlezers wordt aangeboden. Het is ook in de kerkgebouwen te vinden. 

mailto:nel.dekreij@ziggo.nl


 
34 

Communicatie 

Zondagsbrief 
Elke zondag wordt dit informatieblad gemaakt met allerhande gegevens over de 
dienst en over activiteiten later in de week. Bij binnenkomst in de kerk wordt deze 
zondagsbrief uitgereikt. 
Redactie: Jacqueline van Heerden, 3431211 en Jaap Sneep, 3311116.  
Kopij graag vóór donderdag 12.00 uur mailen naar zondagsbrief@pwzn.nl.  
 
Website 
De meest actuele informatie over onze gemeente is te lezen op de website:  
www.pwzn.nl.  
Redactie: Marja Frericks, 0646000096 
Webmaster:  Marco Vonk, 3310961 
 
Social-media 
De PWZN heeft een actief Facebook account: 
www.facebook.com/protestantseWijkgemeenteZoetermeerNoord en is ook actief 
op Twitter: @PWZN. 
Beheerder: Anton van Dijken, 3517924 
 
Kerk in Zoetermeer 
Kerk in Zoetermeer is het kerkblad voor de Protestantse Gemeente te Zoetermeer. 
Hierin is alle informatie van de zes wijkgemeentes in Zoetermeer te vinden. Het 
blad verschijnt 10 keer per jaar en is ook te lezen via: www.kerkinzoetermeer.nl 
Abonnee  worden kan bij het kerkelijk bureau (3168256).  
Kopij voor onze wijkgemeente kunt u indienen bij: Hans van Oort, Patmos 30, 
2721 HR, 3423673, e-mail: pz@pwzn.nl. De uiterste datum van de aanlevering 
staat iedere maand vermeld in de katern Gemeentenieuws van de KiZ.  
 
 

mailto:pz@pwzn.nl
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Contactgegevens 

Achternaam Telefoon Email 
Aalderink, Aleidus              aleidus@xs4all.nl 
Algera, Rein 3426261 algeus@ziggo.nl 
Arnoldussen, Ya’acova 3317863  scriba.ak.pgz@gmail.com 
 0655373620 

Baak, Aad 3210916 baak.aad@gmail.com 

Bakker, Joop 3314130 joop.bakker@casema.nl 
Balk, Peter 3422015 peterbalk@hotmail.com 
Bazuin, John  johncbazuin@gmail.com 
Berg, Jenny van de 3512240 mvdberg42@hetnet.nl 
Berg, Elbert van de  3310265 elbert808@gmail.com 
Biemond, Mien 3416999 m.biemond@hetnet.nl 
Blankespoor, Fred en Thea 3410887 theaenfred@ziggo.nl 
Boogaard, Joost 3421724 jboogaard@ziggo.nl 
Bos, Frans van den 3520579 fransvdbos@ziggo.nl 
Bouwhuis, Annelies 7851773 anneliesbouwhuis@hotmail.com 
Brouwer, Joke 3418557 jokevijf@xs4all.nl 
Brouwer, Jan 3418557 janbwr@xs4all.nl 
Buikema, Astrid 3416004 aybuikema@ziggo.nl 
Buurma, Jan 3427370 jan.buurma@outlook.com 

Dekkers, Joop    3432034 dekkers@zonnet.nl  
Dijken, Anton van 3517924 antonvandijken@tiscali.nl  
Doorn, Annette 3415239 annette.doorn@casema.nl 
Dunsbergen, Henk 3603497 henkdunsbergen@hotmail.com 
Eekman, Marleen 3213303 alweerpost@ziggo.nl 
Es, Marrie van 3433444 mar.van.es@ziggo.nl 

Frericks, Marja 0646000096  m.j.frericks@planet.nl 
Geut, Binie 3200906 b.geut@kpnplanet.nl 
Geut, Henk 3200906 henkgeut@kpnplanet.nl 
Geuze, Anita 3426261 algeus@ziggo.nl 
Geuze, Joop 3318654 jw.geuze@casema.nl 
Gravesteijn, Jacqueline 3212456 hjgravesteijn@telfort.nl 
Gringhuis, Suze 3412407 hilsuze.gringhuis@planet.nl 
Haeser, Wout en Ans  3211483 ansenwouthaeser@planet.nl 
Halma, Aafke 0648693054 aafke@aafio.nl 
Hanekamp, Winie 0612233952 hwinie@xs4all.nl 
Hanekamp, Jaap 0625002373 hjaap@xs4all.nl 
Harteveld, Henk 3517500 henkharteveld@hetnet.nl 
Heerden, Jacqueline van 3431211 jacqenharry@casema.nl 
Heerkens,Tonny 3415774 hj.heerkens@casema.nl 
Hendriks, Koos en Kobi 3515054 kooskobi@ziggo.nl 

mailto:algeus@ziggo.nl
mailto:scriba.ak.pgz@gmail.com
mailto:peterbalk@hotmail.com
mailto:johncbazuin@gmail.com
mailto:mvdberg42@hetnet.nl
mailto:theaenfred@ziggo.nl
mailto:jboogaard@ziggo.nl
mailto:anneliesbouwhuis@hotmail.ccm
mailto:jokevijf@xs4all.nl
mailto:aybuikema@ziggo.nl
mailto:jan.buurma@outlook.com
mailto:dekkers@zonnet.nl
mailto:antonvandijken@tiscali.nl
mailto:annette.doorn@casema.nl
mailto:alweerpost@ziggo.nl
mailto:m.j.frericks@planet.nl
mailto:b.geut@kpnplanet.nl
mailto:henkgeut@kpnplanet.nl
mailto:algeus@ziggo.nl
mailto:ansenwouthaeser@planet.nl
mailto:hwinie@xs4all.nl
mailto:jacqenharry@casema.nl
mailto:hj.heerkens@casema.nl


 
36 

Hertog, Joke den 3315855 f2hjfdenhert@hetnet.nl 
Hoving, Laura 3520579 laurahoving@ziggo.nl 
Jansen, Gerard 3520464 mail@gerard-jansen.nl 
Jong, Bert de 3460054 gdejong1@ziggo.nl 
Jonge, Ans de 3410127 dejonge.fam@xs4all.nl 
Jonge, Ronald de 3460501 rdejonge@kpnmail.nl 
 0653224251 
Jongerius, Ruud 3414965 jongerius@ziggo.nl 
Kam, Liesbeth de 3420751 liesbethdekam@hotmail.com 
Scriba  scriba@pwzn.nl 
Kam, Piet de 3411032 pietdekam@gmail.com 
Keller, Elvira 3424731 L4a.keller@planet.nl 
Keller, Ruud 3424731 kelle173@planet.nl 
Kerkelijk bureau 3168256 kerkbureau@pgzoetermeer.nl 
Klok, Adriaan  3160669 klok1947@kpnmail.nl 
Koning, Henk 3422818 emailleur@gmail.com 
Kreij, Theo en Nelleke de 3316778 nel.dekreij@ziggo.nl 
Kruk, Roeland van der 3522081 rvanderkrukztm@ziggo.nl 
Landman, Jaap 3411944 jaland@tiscali.nl 

Lange, Heleen de  berichten@atelierheleen.nl 
Lange, Nico de 3603101 berichten@nicodelange.nl 
Linden, Jan van der 3518594 lindenjvander@gmail.com 
Leeuwenburgh, Jacoba 3416987 koosje-l@live.nl 
Louwsma, Mieke  miekelouwsma@icloud.com 
Meiresonne, Trudy 3417179 trudyroodenburg@gmail.com 
Mons, Ruud 3316179 ruudmons@hetnet.nl 
Mugge, Ida 3437934 idamugge@gmail.com 
Mulder, Gerrit 3412696 gerritenanja@gmail.com 
Nennie, Mieke 3421765 hansnennie@casema.nl 
Oort, Hans van 3423673 hsmarlisus@kpnmail.nl 
Oosterhout, Kees van 3162919 oosterhouten@planet.nl 
Oosterom, Jacques v. 3311793 vaartdreef68@hetnet.nl 
Oudejans, Marielle 06-52470920 marielle.oudejans@gmail.com 
Paans, Joke 3317979 ottojokepaans@ziggo.nl 

Piening, Dries                 3617120 mediant@me.com  
Polman, Angela 0619454975 angela.polman@live.nl 
Pronk-Niemeijer, Carina  0644496729 carina.pronk@kpnmail.nl 
Ram, Piet 3417070 p_ram1@kpnmail.nl 
Reeuwijk, Henk van 3410949 hmvanreeuwijk@casema.nl 
Ridder, Ben de 3436640 inekebenderidder@hotmail.com 

Riet, Marius den 3419432 lm@denriet.nl 
 
Roest, Johan 3190297 roestjf@gmail.com 
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 0623504948 buurtpastor@halte2717.nl 
Schaafsma, Antoinette 3426936 a.schaafsma@xs4all.nl 
Schrik, Martijn 8898493 m.schrik@casema.nl 
 0629314657  
Schuurman Hess, Alexander 0645020845 alexandersh1985@gmail.com.         
Sneep, Jaap 3311116 sneep.4kids@ziggo.nl 
Snijders, Paul 3419625               pfsnijders@gmail.com  

Streef, Thea             0620957228      thea.streef@ziggo.nl 
Velzen, Bouke 0618074383 boukevelzen@ziggo.nl 
Verbeek, Marga 3413962 marga.verbeek@gmail.com 
Vierzen, Jan en Karin v. 3414207 vanvierzen@gmail.com 
Visser, Irene 3431123 visser-gortworst@hetnet.nl 
Visser, Jan 3314660 jan.visser@palibrida.nl 
Visser, Wieger (VVP) 3428410 w.m.g.visser@accijns.nl 
Vlieger, Koos de 3214294 koos.devlieger@hetnet.nl 
Vliet, Rob van 3212231 robvvliet@planet.nl 

Vliet, Jan van 3412096 

Vonk, Marco 3310961 mahvonk@gmail.com 
Vos, Jeanette 0652856417 kerkelijkwerker@pwzn.nl  
Vries, Jan en Sjoukje de 3426540 j.s.de.vries@casema.nl 
Wel, Jaco van der        0620156605   jaco.van.der.wel@gmail.com 

Wessels, Rob               0681786031   rob.wessels@online.nl 
Wijbenga, Sietske 3416426 wijbenga.s@ziggo.nl  
Zegers, Rina 3510683 rinazegers@hetnet.nl 
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