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Vandaag is de voorganger ds. Sandra Hermanus – Schröder.
Fijn dat u weer in ons midden bent. Wij wensen iedereen een gezegende dienst!
Medewerkenden. Naast de voorganger, ouderling van dienst: Jacoba Leeuwenburgh; diaken: Ans de Jonge;
organist/pianist: Dries Piening; beamer: Hilbert van Essen en Eliott Wallet; tolk gebarentaal: Nicoline de Pater;
kinderdienst: Anja Lutz en Gerda Landman; lector: Ans Haeser; kosters: Carina Niemeijer en Elvira Keller; collectant:
Ruud Keller; koffiedienst: Jenny van den Berg en Jos Hokken; bloemengroet: Rena Jansen; welkom: Anneke van Vliet.
Vandaag is er kinderdienst. Na het kindermoment gaan kinderen naar de nevenruimte.
Collecten: 1) Zending Columbia: Vrouwen als vredestichters 2) Wijkwerk: Algemeen wijkwerk.
Zending: Vrouwen als vredestichters in Colombia
Colombia is tientallen jaren geteisterd door een burgeroorlog. Daarbij kwamen 220.000 mensen om het leven
en raakten 5 miljoen mensen ontheemd. In 2016 werd er vrede gesloten. Maar die is breekbaar. Ruim
honderd vrouwen van verschillende kerken willen zich samen inzetten voor een blijvende vrede. Ze willen niet
alleen de vrede in hun land een steviger fundament geven, maar ook het huiselijk geweld aanpakken waar
veel Colombiaanse vrouwen en kinderen onder lijden. Daartoe volgen ze samen bijbelcursussen en
bespreken ze met elkaar de bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Wat zegt de Bijbel over vrede en
verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen huis en woonplaats? Hoe bevorder je daarmee de vrede in je land?
De kennis die ze zo opdoen delen ze met hun omgeving. Zo wordt de vrede bevorderd en de agressie
beteugeld. Van harte aanbevolen.
Overmaken van de collecten. Onze PWZN Ichthuskerk app is er voor meeleven en ontmoeting maar ook voor het
geven van uw/jullie gaven. Gebruik de app in de kerk en thuis. De ouderling zal gedurende enkele
minuten gelegenheid geven de app te gebruiken. Deze manier van geven is het eenvoudigst; op
www.pwzn.nl staat meer informatie. Ook als u/jij de app niet hebt, kan digitaal worden gegeven: via
de QRcode, deze link https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pwzoetermeernoord en
overmaken op rekeningnr. NL16 RABO 0373712928 t.n.v. Diaconie Protestantse Wijkgemeente
Zoetermeer-Noord. Hierbij graag elke collecte apart overmaken en in de omschrijving het
collectedoel vermelden.

Koffie- en theedrinken voorafgaande aan de kerkdienst: dat is weer vanaf vandaag weer mogelijk. Met dank aan de
medewerkers!

Meeleven
• De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Piet Ram. Piet is afgelopen dinsdag thuisgekomen uit het
ziekenhuis. Hij heeft nog wel wat pijn en is soms benauwd, maar hopelijk neemt dat nu snel af en knapt hij verder
op.
De kaartgroet met een hartelijke felicitatie sturen wij naar onze jarige 80+’ers:
- De heer G. Vegt. Hij is 29 september jarig.
- De heer D.D. van Kleef. Hij is 30 september jarig.
- Mevr. B.R.C. Tomei. Zij is 2 oktober jarig.
- Mevr. J.A.M. Lammers – Andrea. Zij is ook 2 oktober jarig.
Inloop woensdagochtend. Van 10.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie en
thee. Voor meer specifieke informatie kunt u zich wenden tot Thea Streef (06-20957228) of Jenny van
den Berg (079-3512240).
Wijkkerkenraad spreekt en besluit op 13 september 2022 over de ontvangen reacties op de vernieuwde liturgie
Op zondag 10 juli is voor de eerste keer de op enkele onderdelen vernieuwde liturgie gebruikt. Over de liturgie zijn vanuit de
gemeente schriftelijk en in gesprekken vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Deze getuigen, naar onze mening, van een grote
betrokkenheid bij het kerkzijn en tonen ook aan hoe wezenlijk de liturgie is voor de beleving van de kerkdienst. De Taakgroep
Eredienst en de kerkenraad hebben dan ook de reacties zorgvuldig besproken en gewogen.
De kerkenraad is met de taakgroep van mening dat deze in hoofdzaak betrekking hebben op het zingen van de nieuwe responsies
en het Amen. Ook is de kerkenraad het met de taakgroep eens dat de informatie over het waarom van een nieuwe liturgie
Een gemeente die zich het verleden herinnert én die in geloof
en met perspectief de toekomst aan wil gaan

onvoldoende is geweest. Daarnaast hadden wij voor de invoering meer tijd moeten nemen om u en jullie te laten wennen aan de
nieuwe responsies en het Amen. Dat is helaas niet gebeurd en wij rekenen ons dat aan. Kortom, het had beter gekund en gemoeten.
Daarom heeft de kerkenraad het volgende besluit genomen. We handhaven de nieuwe responsies en het Amen. Daaraan ligt een
zorgvuldige afweging ten grondslag van de taakgroep, het pastoresteam en de kerkenraad. Dit kan niet los worden gezien van het
belang om de komende tijd het zingen van de responsies en het Amen te oefenen. We begonnen daar al mee in een workshop
tijdens de startzondag. Door te oefenen kunnen we immers ontdekken wat we als gemeente ervan vinden. De bevindingen nemen wij
mee voor in de toekomst en met de nieuwe predikanten om ook hen in de gelegenheid te stellen hun visie op de liturgie te geven.
Als u en jullie er prijs op stellen om over het voorgaande in gesprek te gaan, horen wij dat graag en zullen daaraan met de Taakgroep
Eredienst invulling geven.
Wij hopen dat het besluit uw en jullie instemming kan hebben. Hieronder neemt Hilbert van Essen, voorzitter van de taakgroep, ons
mee in het waarom van de nieuwe liturgie. Met vriendelijke groet, de wijkkerkenraad.
Van de Taakgroep Eredienst: Waarom een ‘nieuwe’ liturgie
Hoe ‘nieuw’ is die liturgie. Niet voor niets staat ‘nieuwe’ tussen aanhalingstekens. De volgorde van de liturgische elementen kun je
ook niet aanpassen. Die staan in een min of meer vaste logische volgorde. Waarom staat er dan toch een ‘nieuwe’ liturgie. Daarvoor
is het nodig een stuk terug te gaan in de tijd.
Bij het samengaan van de drie geloofsgemeenschappen in de Ichthuskerk is er veel gesproken over de vorm van de liturgie. Dit
leidde ertoe dat in 2007 het zogenaamde ‘Rode Boekje’ uitkwam. Hierin stonden twee liturgieën, namelijk een A- en een B-liturgie,
vastgesteld door de kerkenraad. De voorgangers hebben die liturgieën gebruikt en zijn daar in de loop van de jaren ook creatief mee
omgegaan.
En toen kwam corona en de lockdowns. De liturgie is toen aanzienlijk ingeperkt omdat gemeenteleden niet meer naar de kerk
mochten komen en alleen de ambtsdragers en de noodzakelijke medewerkers in de kerk zaten. Na de lockdown, toen we weer naar
de kerk konden om samen te vieren, is er niet teruggegrepen op de liturgieën uit 2007. Er werd gebruik gemaakt van de al bestaande
praktijk waarin creatief met de liturgie werd omgegaan. Was dat verkeerd? Nee, het was heel verfrissend en soms zelfs verrassend.
De moeite waard om vast te houden.
Terug naar de praktijk van vandaag de dag. Het werd tijd om de liturgie (na 15 jaar) opnieuw vast te stellen. De taakgroep Eredienst
heeft daarom, in overleg met het pastoresteam, de taak op zich genomen een liturgie te maken die recht doet aan de inmiddels
ontstane praktijk. Het nieuwe daarin, en waar we echt aan moeten wennen, zijn nieuwe kyrie en Amens.
Het vorige kyrie en het Amen kent iedereen uit het hoofd of, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen, ‘by heart’. Waarom dan nu
ineens andere? Allereerst moet gezegd worden dat voordien ook al andere kyrie en Amens gebruikt en gezongen zijn. Daarnaast zijn
er meer mooie kyrie en Amens waarvan het zingen de moeite waard is. De taakgroep heeft daaruit een zorgvuldige keuze gemaakt.
In overleg met de pastores is ervoor gekozen om voor kyrie en Amen de keuze te geven uit twee mogelijkheden. Ook hebben we er
voor gekozen dat één kyrie en één Amen meerstemmig gezongen kunnen worden. Meerstemmig? Ja, want meerstemmig zingen
verrijkt naar onze mening de gemeentezang. Daarbij beseffen we dat niet iedereen meerstemmig kan zingen.
Wat bij het invoeren van de nieuwe kyrie en het Amen vergeten is, is dat we die ook moeten leren en oefenen voordat we ze goed
kunnen zingen. Dat heeft tijd nodig en daarvoor geldt het aloude adagium ‘oefening baart kunst’. Tijdens de startzondag was er een
zangworkshop, onder leiding van Cor Sneep, waarin we de nieuwe kyrie en Amens konden leren. Daarna gaan we in de komende
weken, voorafgaand aan de dienst, het kyrie en het Amen van die zondag oefenen, zodat het tijdens die viering goed gezongen
wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat door te oefenen, we na verloop van tijd de kyrie en het Amen weer ‘by heart’ kunnen zingen.
Namens de Taakgroep Eredienst, Hilbert van Essen

Op 23, 24 en 25 september vindt weer het jaarlijkse Vredesfestival plaats. Dit jaar op het
Silverdome-terrein. Bij dit festival gaat het om bezinning en verbinding met elkaar, waarbij alle
geloofsovertuigingen en culturen centraal staan. Het is een festival vol inspiratie waar voor iedere
leeftijd, cultuur of achtergrond iets te beleven valt. Er treden artiesten op, er is eten en drinken, er
staan kraampjes, er worden workshops gegeven en er is een straatvoetbaltoernooi. Het festival wordt georganiseerd door
het ILOZ (InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer), waaraan ook de PWZN deelneemt. Tegen een zeer geringe
toegangsprijs is iedereen welkom. Kijk verder op de website www.Vredesfestival.nl. Van harte aanbevolen!
High tea: 27 september 14.00 uur in de Ichthuskerk. De voorbereidingen vorderen gestaag. Een groeiend aantal
gemeenteleden heeft zich inmiddels aangemeld voor deze jaarlijkse High tea, dit jaar op dinsdag 27 september van
14.00-16.00 uur. U kunt zich nog steeds aanmelden. Ook is er een lotenverkoop met mooie prijzen. De creagroep
verkoopt kerstkaarten en wat kleine spulletjes. De kosten bedragen € 7,50 per persoon. Wij zien uit naar uw komst.
U kunt zich opgeven via e-mail: jeanettevanderbolbakker@ziggo.nl of T: 079-3314130.
Jong & Geloven: zondag 25 september om 20.00 uur in de kerk. Een van de kinderen die op 13 november wordt
gedoopt is de zoon van één van de leden van de groep “Jong & Geloven”. In het kader daarvan gaan we met elkaar in
gesprek over dopen. Over gedoopt zijn als baby, als tiener, als volwassene. Over dopen met besprenkeling en dopen
door letterlijk onder water te gaan. Ben je tussen de 18 en 35 jaren en wil je meedoen? Je bent van harte welkom.
Arianne Lodder
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CJTV Focus stopt en zoekt opvolgers.
Na ruim 25 jaar met zeker 40 producties houdt het huidige bestuur van Focus het voor gezien. Na de coronaperiode merkten wij dat het lastig was om weer opnieuw te starten. Dat is verdrietig, maar we zijn blij met de
prachtige jaren die we hebben gehad in Olijftak, ONC en de laatste jaren in de Ichthus. Nu kan het best zijn
dat er kerkleden zijn die iets van dit moois willen voortzetten. Dat kan zijn toneel of wat anders, maar in elk
geval voor en met jongeren. Het bestuur wil daar dan graag aan meewerken en er is wat geld en een
verenigingsmodel beschikbaar. Heb jij een idee, concreet of nog om uit te werken? Ga dan gerust eens met
het bestuur in gesprek. Stuur een mail aan CJTVFocus@gmail.com of bel met Johan: 06-23504948. Bij geen
reactie zullen wij de tegoeden aan jeugddoelen binnen de kerk schenken, en de beschikbare spullen (lampen,
rekwisieten, etc.) aan de kerk geven, dan wel verkopen.
Druppels om te delen
Begin oktober starten de Druppelgesprekken weer. We delen de zoete druppels als dauw op een bloem. We
delen de zoute druppels als tranen om af te wissen.
Op maandagmiddag vanaf 13:30 uur tot 14:30 uur en georganiseerd door Stichting Piëzo.
Inloop met koffie en thee om 13:00 uur.
Adres: Cesar Franckrode 62, Zoetermeer.
Marijke Bal: 06-37353090, E wimmarijkebal@hotmail.com of
Milou van Loenen (Piëzo) 06-11715238, E milou@stichtingpiezo.nl
Present Sinterklaasproject 2022
Ook dit jaar zoekt Stichting Present Zoetermeer vrijwilligers die cadeaus willen kopen voor gezinnen die de
middelen niet hebben om Sinterklaas te vieren. Wij zamelen de cadeautjes in en onze Pieten brengen deze op
3 december bij de gezinnen langs.
Hoe kunt u helpen?
Als u een of meerdere kinderen een cadeau wilt geven, kunt u zich tot en met 30 september aanmelden via
ons onlineformulier op: www.stichtingpresent.nl/zoetermeer/sinterklaasactie/
Ook als u niet in de gelegenheid bent om zelf een cadeau te kopen en/of liever praktische hulp biedt, kunt u
zich middels dit formulier aanmelden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Emily Prudencia: emily.prudencia@presentzoetermeer.nl.
06 – 5752 1856
Het coronavirus is nog altijd onder ons. Het verdient dan ook aanbeveling ons aan de basisregels te houden. Daarom
het advies: blijf thuis bij klachten die mogelijk duiden op besmetting met het virus, desinfecteer de handen bij binnenkomst van de kerk en houd rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid. De kerk wordt optimaal geventileerd.
Fijn elkaar na afloop te kunnen begroeten, maar we laten daarbij het handengeven nog steeds achterwege.
Dienst volgende week 2 oktober, 10 uur: Israëlzondag en doopviering – Ds. Marina van der Zwaag – de Haan

AGENDA
Datum Onderwerp

Plaats

Tijd

26-9

Grote Kerkenraad

Ichthuskerk

20.00 uur

27-9

High Tea

Ichthuskerk

14.00 uur
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