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Van harte welkom in en vanuit de Ichthuskerk!
In deze dienst denken we na over Jezus’ uitnodiging om Hem te volgen en de consequenties die dat met zich
meebrengt. Ze hakken er behoorlijk in! We zullen ook met elkaar het heilig Avondmaal vieren, éen van de tastbare en
zichtbare manieren waarop we ons met Jezus verbinden. We hopen op een mooie viering, waarin we elkaar weer
mogen ontmoeten na een lange, warme zomer. De meesten zullen inmiddels terug zijn en de scholen zijn ook weer
begonnen. De voorganger is ds. Marina van der Zwaag- de Haan.
Een gezegende en inspirerende dienst gewenst.
Medewerkenden. Naast de voorganger, ouderling: Jaap Sneep; diakenen: Joost Boogaard, Anneke van Dijk,
Hans van Belle en Marijke Bal; organist/pianist: Joop Dekkers; kinderdienst: Marianne Meesters en Ida Mugge;
Landman; lector: Trudy Meiresonne; beamer: Alexander Schuurman Hess en Amayra Wallet; kosters: Quinten
Koster en Ronald de Jonge; collectant: geen opgave ontvangen; koffiedienst: Vera Harteveld en Elvira Keller;
bloemengroet: Marga Verbeek; welkom: Ruud Keller.
Elke zondag is er kinderdienst, dus ook vanmorgen. Na het kindermoment gaan de kinderen naar de nevenruimte.
De tienerdiensten beginnen weer op 18 september.
Collecten: 1) Werelddiaconaat Myanmar; een volwaardige plek voor mensen met een beperking; 2) Wijkwerk:
Startzondag.
Werelddiaconaat: Mensen met een beperking horen erbij
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks
toegang tot onderwijs, werk en zorg. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) probeert hun situatie te
verbeteren. Zo biedt TLMI-M hen vakscholing aan, stimuleert ze bedrijven om hen in dienst te nemen en verstrekt ze
microkredieten aan hen voor het opzetten van een klein bedrijf. Ook verleent TLMI-M hen medische zorg, waaronder
fysiotherapie en logopedie. Van harte aanbevolen.
Mededeling van de Beroepingscommissie
Graag delen we jullie mee dat we weer een stapje verder zijn in de beroepingsprocedure. Uit de op de advertentie
ontvangen reacties hebben we in grote eensgezindheid enkele kandidaten uitgekozen en uitgenodigd voor een gesprek.
Deze gesprekken gaan binnenkort plaatsvinden en we zijn druk bezig met de voorbereiding hiervan. Uiteraard zijn wij
erg nieuwsgierig naar de kandidaten (en zij naar ons)!
Hartelijke groet namens de Beroepingscommissie, Janneke Ottens-Oppelaar.
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 ZoetermeerNoord. Hierbij graag elke collecte apart overmaken en in de omschrijving het collectedoel
vermelden.
Meeleven
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. Konsman.
De kaartgroet met een hartelijke felicitatie sturen wij naar onze jarige 80+’ers:
- Dhr. H.J.G. van der Does, hij is 5 september jarig.
- Dhr. A.J.G. Meier, hij is 6 september jarig.
- Mevr. H. Veldhuizen-Koelewijn, zij is ook 6 september jarig.
- Mevr. N. Martens, zij is 10 september 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).
Een gemeente die zich het verleden herinnert én die in geloof
en met perspectief de toekomst aan wil gaan

Aan tafel! - 1
Heb je je al aangemeld voor de Startzondag op 18 september?
Deze week meer informatie over de lunch. De eerste christenen, leerlingen van Jezus, kwamen bij elkaar in huisgemeenten. Ze brachten dan brood en wijn mee en ander eten, zoveel ze konden missen. Dan ging men om de tafel
zitten, om stil te staan bij hun gezamenlijke weg. Door met elkaar te eten en elkaar de verhalen uit de Schrift te
vertellen, te bidden en te zingen, bemoedigden zij elkaar om door te gaan.
Verleden, heden en toekomst kwamen tijdens deze maaltijd bij elkaar. Zo boden de leden van de geloofsgemeenschap
elkaar stapstenen aan voor de geloofs- en levensweg. Deze stenen lagen op het stevige fundament van de liefdevolle
verbondenheid van God en mensen en van mensen onderling. Deze maaltijd werd daarom een Agape (= Liefde)
maaltijd genoemd.
In navolging van de eerste leerlingen, is de bedoeling dat je zelf de lunch meeneemt, brood is het meest praktische. Met
de mensen waarmee je aan tafel zit deel je de lunch. De meegebrachte boterhammen/broodjes worden op een schaal
gelegd en je eet er gezamenlijk van. Als je rekening moet houden met allergie/dieet, dan eet je uiteraard je eigen lunch
op. Wij zorgen voor soep en wat drinken.
We hopen dat de gesprekken en het samen eten een ervaring van gemeenschap geven. Gemeenschap van mensen die
verbonden zijn omdat ze allemaal op weg zijn als kinderen van God en met Jezus als voorbeeld.
Aanmelden kan via de website, de app of via mail/telefoon: kerkelijkwerker@pwzn.nl / 0623241540.
Aan tafel! – 2
Waar denk jij aan bij “aan tafel!” Tafels om aan te eten, om aan te kletsen, spelletjes doen, goede gesprekken hebben
etc. Wij zijn op zoek naar verhalen van nu en vroeger.
Inmiddels is een groep “Aan tafel” in de PWZN-app aangemaakt. Daarin kunnen we onze verhalen delen. Wij hopen op
veel reacties!
Laura Janssen, Anneke van Dijk, Hilbert van Essen, Henk Koning, Arianne Lodder.
Open Monumentendag Zoetermeer 2022
Dit jaar wordt op 10 en 11 september de 36e editie gehouden van de open Monumentendag. Het thema is duurzaamheid.
Tijdens deze dag is een twintigtal monumenten open. Dit jaar is ook de Ichthuskerk open: 10 september van 11.00 uur
tot 16.00 uur. De kerk kan dan bezichtigd worden en is er een doorlopende fotopresentatie. Op deze presentatie zijn
beelden te zien van de bouw van de Ichthuskerk, de kerk voor de verbouwing, beelden van de verbouwing en de kerk
na de verbouwing.
High tea op dinsdag 27 september om 14.00 uur in de Ichthuskerk.
Jeanette van der Bol-Bakker is met enkele andere enthousiaste gemeenteleden vanuit Open Ichthus weer bezig met de
voorbereidingen voor de jaarlijkse High tea, dit jaar op dinsdag 27 september van 14.00-16.00 uur. Ook is er een
lotenverkoop met mooie prijzen. De creagroep verkoopt kerstkaarten en wat kleine spulletjes. De kosten bedragen
€ 7,50 per persoon.
De organisatie ziet uit naar uw komst. U kunt zich opgeven bij Jeanette; e-mail: jeanettevanderbolbakker@ziggo.nl
of t: 079-3314130.
Doopdienst op zondag 13 november
Op zondag 13 november is er een doopdienst. Graag kom ik in contact met ouders die hun kind op die zondag willen
laten dopen. Ik wil met die ouders eind oktober/begin november twee avonden in gesprek om de doopdienst voor te
bereiden. Ds. Marina van der Zwaag-de Haan, 06-23697249, m.zwaaghaan@hetnet.nl.
Voedselbank
Volgende week zondag 11 september is er weer een inzameling voor de voedselbank. Er is gevraagd om vis en kip in
blik, glas of andere houdbare verpakking. Door de hoge inflatie wordt er een groter beroep gedaan op de voedselbank! Daarbij neemt het aanbod van producten niet toe. De pot voor een eventuele financiële bijdrage zal er weer
staan. Laten we er een grote opbrengst van maken.
Dienst volgende week 11 september:
10.00 uur – ds. Nico de Lange, Nieuwendijk.
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. In de kerk wordt optimaal geventileerd.
Fijn elkaar na afloop te kunnen begroeten, maar we laten daarbij het handengeven nog steeds achterwege.
AGENDA
Datum Onderwerp

Plaats

Tijd

6 sept. Taakgroep Eredienst

Ichthuskerk

20.00 uur

6 sept. Wijkbijeenkomst Seghwaert-Binnen

Ichthuskerk

19.30 uur
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