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Welkom in de Ichthuskerk op de 2e zondag in de veertigdagentijd.   
Zondag Reminiscere: Gedenk! Thema: “Worden wie je bent”.  
Vanmorgen is de voorganger mevrouw ds. C.M. (Mariëlle) Berends-van Waardenberg uit Krimpen aan 
de Lek. Van harte welkom! Een inspirerende en gezegende dienst toegewenst.    
 
Symbolische schikking 
De balans op de achterwand van het liturgisch centrum is het gezamenlijke symbool van de ZWO-
groep en de Bloemschikgroep. Van week tot week zal er een invulling zijn met een attribuut en een 
bijpassende decoratie van natuurlijk materiaal. Vandaag is het thema “Wakker worden” en het Bijbelverhaal 
daarbij gaat over de verheerlijking op de berg. De leerlingen van Jezus die met hem mee zijn gegaan de berg 
op, zijn in slaap gevallen. Ze moeten wakker worden om dit bijzondere moment mee te maken. De slapende 
leerlingen worden verbeeld door de papavers, symbool voor de slaap. Het wakker worden door de wekker. 
Wakker worden: kies voor meemaken wat er om je heen gebeurt.  
 
Liederen en lezingen  

Medewerkers 
Voorganger: mevrouw ds. C.M. (Mariëlle) Berends-van Waardenberg. Ouderling van dienst: Theo de Kreij. 
Diaken: Winie Hanekamp. Orgel: Dries Piening. Bijbellezing: Annelies Bouwhuis. Collectanten: Jos Hokken en 
Bert de Jong. Tienerdienst: Mariëlle Oudejans. Kindernevendienst: Irene van Uffelen en Elviera Keller. Oppas: 
Janneke Ottens-Oppelaar en Conny Tas. Beamerpresentatie: Alexander Schuurman Hess. Welkom: Bep 
Visser. Koffiedienst: Ans en Wout Haeser. Kosters: Jaap Landman en Quinten Koster.  
 
Collecten: 1) Binnenlands Diaconaat; 2) Wijkwerk: Beamer/liedboek; 2) Bus veertigdagentijd. 
 
Collecte Binnenlands Diaconaat: Verlaat de gevangenis … en dan? 
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg 
moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Sa-
men met Gevangenenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toe-
komst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en 
werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit ker-
kelijke gemeenten - werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden 
kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-
gevangenen en hun familieleden. Van harte aanbevolen. 
 

Collecte-opbrengsten februari Ichthuskerk (m.u.v. 12 februari: Buytenhage) 
Datum Doel Bedrag 

 

Datum Doel Bedrag 
03 Werelddiaconaat 328,19 17 Noodhulp Afrika 463,49 
 Wijkwerk: Publiciteit 229,82  Wijkwerk: Open Ichthus 291,50 
 Voedselbank 341,20 24 Diaconie 214,75 
10 Stichting INLIA 258,32  Collecte Missionair 194,25 
 Collecte Catechese en Educatie 189,52     
di 12 St. Help Bejaarden Odorheiu verder   74,00  Gift Diaconie   20,00 
     Gift KIA   21,06 

 

Komen 
Lied voor de dienst: NLB 513; welkom; aanvangslied: NLB 275: 1, 2 en 3; moment van stilte; begroeting en 
bemoediging; Psalm van de zondag: psalm 25: 2; kyriegebed; lied: NLB 833 (1e keer in het Engels en de 2e keer 
in het Nederlands). 

Woord 
Gebed om het licht van de Geest, moment met de kinderen, projectlied: ‘Wij bidden om een nieuw begin’’ (twee 
coupletten); eerste Schriftlezing: Jona 2; lied 352: in wisselzang (samen / vrouwen / mannen / samen / vrouwen / 
mannen / samen; tweede Schriftlezing: Lucas 9: 28-36; uitleg en verkondiging; muzikaal intermezzo. 

Antwoord 
Lied: 538: 1 en 3; voorbeden, stil gebed; mededelingen; aan het eind van de mededelingen komen de kinderen 
terug, presentatie kinderneven- en tienerdienst en ZWO-project; inzameling van de gaven. 

Gaan 
Lied voor de zegen: NLB 910: 1 en 2; zegen, beantwoord met driemaal “amen”; bij het verlaten van de kerkzaal: 
Lied 425: “Vervuld van uw zegen, gaan wij onze wegen ……….. 
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Gemeenteleven 
Meeleven 
Mevr. Vlijm is deze week aan haar heup geopereerd. Een voorspoedig verder herstel en een goede revalidatietijd 
gewenst! 
Enkele gemeenteleden zitten in een intense tijd van uitslagen en mogelijke behandelingen en kuren. Van harte 
wensen we jullie nabijheid van Gods Geest en van lieve mensen om jullie heen toe. Geestkracht ook voor 
gemeenteleden met grote zorgen om hun kinderen of kleinkinderen, en voor hen die moeilijke beslissingen voor 
ouderen of ouders moeten nemen.  

Bloemen- en kaartgroeten 
De bloemen van deze zondag gaan naar mevr. Y. Jongejan-ten Boom met een hartelijke groet van de gemeente. 
 
Kaartgroeten met een hartelijke felicitatie sturen wij naar onze jarige 80+ers. Deze week zijn dat:  
• Mevr. E.P. Jongstra-de Nood, zij is 21 maart jarig; 
• Mevr. M.C. van Pelt-Nolet, zij is 23 maart jarig;   
• Mevr. B. Plomp-Noordermeer, zij is 24 maart jarig. 
 
Andere diensten in onze wijkgemeente 
• In het verpleeghuis Vivaldi gaat voor geestelijke verzorger ds. J.R. Kubacki. Diaken is Thea Streef. 
• Om 19.30 uur is er in de Ichthuskerk een vrouwenviering: Mens je bent mooi! Wat maakt een mens zo 

prachtig? En hoe zien wij onszelf? Zien wij onszelf als een mooi mens? Dat gaan we uitzoeken met elkaar in 
de vrouwenviering. Froukje Wolters, Joke den Hertog, Katinka Broos (06-44098889), Tanja Elings, Tineke 
van Holsteyn. 

 
Uitnodiging gemeenteavond 25 maart: vacature pastor en kliederkerk!  
Maandag 25 maart is in de Chagallruimte onze jaarlijkse gemeenteavond, aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is 
er koffie en thee. Iedereen is van harte welkom. Het programma ziet er als volgt uit.  
Het eerste onderwerp is de verdere invulling van de vacature ds. Jaap van den Akker. Veel gemeenteleden 
hebben het afgelopen half jaar meegedacht om een profiel te schetsen van onze gemeente en de pastor die hierbij 
zou passen. Op deze avond leggen wij aan u en jullie het voorgenomen besluit van de wijkkerkenraad voor en 
horen wij graag uw en jullie mening hierover. 
Na de pauze volgt een ‘creatiever’ onderwerp: ‘Kliederkerk’.  

Wat is dat nu toch? Dat zou u/je zomaar kunnen denken…. In het woord ‘klieder’ zit iets van 
chaos. Dat is het startpunt van Kliederkerk: vanuit de chaos van het leven de betekenis van 
Bijbelverhalen ontdekken. Dit gebeurt op een creatieve manier. Kliederkerk is bedoeld voor 
jong en oud die samen ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus Christus kan 
betekenen in het dagelijks leven. Deze avond kunt u en kunnen jullie hier alvast iets van 
beleven.        De wijkkerkenraad  

 
Dank! 
Trouwe lezers van de zondagsbrief weten het inmiddels: na jaren van mede-redactie van onze zondagsbrief 
gaat Jacqueline van Heerden op 1 april het stokje overgeven aan Hanneke Lam. Mede dankzij haar inzet en  
accuraatheid is de zondagsbrief een heel belangrijk communicatiemiddel in onze gemeente geworden. Altijd 
weer puzzelen om het liefst op 2 kantjes uit te komen en flexibel zijn bij soms (te...) late kopij, Jacqueline,  
hartelijk dank voor al jouw inzet, fijn ook dat je het rooster wilt blijven maken! 
Alle waardering ook voor Jaap Sneep, die naast alle werk als voorzitter van onze wijkkerkenraad ook 
tweewekelijks de redactie van de zondagsbrief voor zijn rekening neemt. Voor jou Hanneke, plezier in jouw 
nieuwe taak gewenst, wat goed dat je dit wil doen!     Het pastoresteam   
 
Hulp bij een eenvoudige belastingaangifte gevraagd 
Voor een bezoekster van Halte 2717, woonachtig in de Hovenbuurt, zoeken wij hulp bij een eenvoudige 
belastingaangifte. Het gaat waarschijnlijk om een controle van de gegevens en het helpen insturen; een uurtje 
werk. Weet u iemand, of bent u in staat om te helpen? Laat dit dan weten aan Buurtpastor Johan 
Roest, buurtpastor@halte2717.nl 
 

Inloopochtend Ichthuskerk 
Iedere woensdagmorgen is er in de Ichthuskerk 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. 
 
Inloopmiddag maart 

Iedere laatste dinsdag van de maand organiseren we in de Ichthuskerk een inloopmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur. Op 26 maart kunt u kiezen tussen bloemschikken en wandelen. Voor het bloemschikken hebben we allerlei 
materiaal klaarliggen, neemt u zelf een bakje en een mesje mee? Wie wil wandelen: neem goede schoenen 
mee! U hoeft zich niet op te geven. Een vrijwillige bijdrage is welkom. 
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Afscheid Inge en Jan de Jager 
In onze dienst vanmorgen nemen we ook afscheid van Jan en Inge de Jager, die naar Brabant gaan verhuizen. 
Ze zijn al lang betrokken en actieve gemeenteleden. Inge en Jan hebben geruime tijd als duo het scribaat van 
de kerkenraad verzorgd. Inge is ook nauw betrokken geweest bij de renovatie en daarna bij het beheer van de 
Ichthuskerk. We bedanken hen van harte voor alle inzet en wensen hen een fijne nieuwe gemeente en een heel 
goede tijd in Brabant! 
 
Maandag 18 maart: Maaltijd van de Heer en Pesach - (verandering in) taal en beleving 
We spreken over de veranderende taal en beleving rond de maaltijdviering. Nel Haasnoot belicht de 
Pesachmaaltijd. En we leggen daaromheen oude en nieuwe teksten uit onze protestantse traditie rond de 
maaltijdviering naast elkaar. Chagall-ruimte, 20.00 uur. Ds. Nico de Lange. 
 
Donderdag 28 maart: Eucharistie en Maaltijd van de Heer 
Afgelopen najaar spraken we elkaar, diaken Ronald van Berkel van de Nicolaasparochie en ondergetekende. 
Het werd onder andere een persoonlijke uitwisseling over hoe we elk op onze eigen manier de viering van 
brood en beker ervaren. Van hart tot hart. En dat willen we graag delen in een grotere groep gemeenteleden en 
parochianen, in een oecumenisch gesprek. Donderdagavond 28 maart voeren we dat gesprek in de Chagall-
ruimte. Er hebben zich al velen aangemeld – kom erbij! Aanvang: 20.00 uur. Ds. Nico de Lange. 
 
Paasgroetenactie 
Voor mensen in de gevangenis is het fijn om af en toe post te ontvangen. Daarom kunt u meedoen aan de 
Paasgroetenactie van Kerk in Actie. Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in een 
gevangenis. Onder leiding van een predikant hebben gedetineerden met elkaar het thema van de 40-
dagentijdcampagne (‘Een nieuw begin’) besproken en gekeken naar de manier waarop je dat thema kunt ver-
beelden. Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt. En dat er 
mensen zijn, die zich inleven in hun situatie. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk 
jaar opnieuw door te geven. Na afloop van de dienst kunt u in de hal een Paasgroet afhalen bij de ZWO-groep. 
De kaart is al voorzien van een adres en postzegel, die krijgt u van de ZWO groep cadeau. U hoeft op de kaart 
alleen nog maar een groet en uw naam te zetten. En de kaart natuurlijk op de post doen. De kaarten gaan naar 
gedetineerden die in een Nederlandse gevangenis zitten. Daar worden ze uitgedeeld door de gevangenispredi-
kanten. Van harte aanbevolen. N.B. Vermeld op de kaart niet een adres of plaatsnaam. Dat is niet toegestaan. 
 
Paasmiddag in de Ichthuskerk op dinsdagmiddag 16 april voor de gemeenteleden van 70 jaar en ouder  
Vanaf 13.30 uur is de kerk open en wordt u ontvangen met een kopje koffie of thee. De viering begint om 14.15 
uur en zal worden geleid door ds. Nico de Lange. Jacques van Oosterom en Jan van Vliet verlenen hun 
medewerking op het orgel en de piano. Ook is er, zoals gebruikelijk, tijd om elkaar te ontmoeten onder het 
genot van een hapje en een drankje.We sluiten af met de traditionele samenzang van bekende Paasliederen.    
Zo rond de klok van 16.45 uur zal de bijeenkomst afgelopen zijn. U bent van harte welkom. De uitnodigingen 
zijn inmiddels bezorgd. Voor meer informatie kunt u desgewenst bellen met: Henk van Reeuwijk (341 09 49) of 
Joop van Oort (341 47 45).                                                                                                De voorbereidingsgroep.   
 
Afwezig 
Komende week heeft ds. Rein Algera een vrije week. Nico de Lange en Jeanette Vos-Spek nemen zo nodig waar. 
 
Dienst op zondag 24 maart:  
Derde zondag in de veertigdagentijd 
10.00 uur: ds. Nico de Lange  
19.30 uur: Meditatieve viering “Heilige Momenten”   
 
Voor alle ouders: It takes a church 
Aan de hand van een spelbord, bijbehorende filmpjes, vragen, stellingen, dilemma’s of bijbelteksten praten we 
samen met andere ouders een uurtje over geloofsopvoeding. De eerstvolgende avond is op dinsdag 19 maart 
van 18.45 uur - 19.45 uur. Welkom! (ook als u nog niet eerder bent geweest). 
 
Catechisatie 
Maandag 18 maart is er weer catechisatie voor alle tieners tussen 12-18 jaar. Je bent ook welkom op  
donderdag 21 maart. Beide avonden zijn van 19.15 - 20.15 uur. Het thema is ‘andere geloven’. 
 
Op donderdag  28 maart organiseert het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) samen met de 
gemeente, het Forum en Buurtwerk een tweede dialoogavond, met als thema “De Ander dat ben Jij”. Inloop 
19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. Locatie: het Forum, toegang gratis. 

AGENDA 
datum Onderwerp plaats tijd 

18 maart Gesprek over maaltijd van de 
Heer en Pesach Ichthuskerk 20.00 uur 

19 maart Taakgroep Eredienst Ichthuskerk 19.30 uur 


