Zondagsbrief
18 september 2022
Van harte welkom in en vanuit de Ichthuskerk op de startzondag, waarin jongerenpastor Arianne Lodder
voorgaat.
Deze zondag gaan we letterlijk met elkaar aan tafel. De kerkzaal is ingericht met tafels. Dus als je binnenkomt, zoek
een plekje en schenk koffie en thee voor elkaar in. Het programma ziet er als volgt uit:
• 09.30 - 10.00 uur: inloop met koffie en thee.
• 10.00 uur: begin van de dag; dit gebeurt met elkaar in de kerkzaal.
• 10.10 - 10.50 uur is er een programma. In de kerkzaal, de ruimtes bij de kerkzaal en in de Chagallruimte hebben we
allemaal verschillende ‘tafels’ waar je elkaar kunt ontmoeten: Een kindertafel (ook voor volwassenen), een tienertafel
(zeker ook voor volwassenen), de Bijbel op tafel (over de lezing in de kerkdienst), een thematafel (jaarthema Aan
tafel), een Gebedstafel, een mobiele tafel met info over en vragen over de kerk-app, een huiswerktafel om met elkaar
na te denken over het idee om in de kerk huiswerkbegeleiding aan te bieden en een muziektafel, waarbij je de nieuwe
responsies kunt leren en ook twee liederen die we in de kerkdienst zingen.
• Rond 11.00 uur begint de kerkdienst. Mensen die alleen naar de kerkdienst willen komen, dat kan ook. De koffie
staat klaar. In de kerkdienst denken we na over wat er gebeurt als Jezus bij jou aan tafel gaat. We gebruiken de
lezing van de Emmaüsgangers als voorbeeld. Verder is er aandacht voor de overstap van Danae naar de tieners en
zingt Maud een lied voor ons. De kinderen en tieners blijven in de kerkdienst. Voor de kinderen hebben we iets leuks
om te doen onder de dienst.
• Na de dienst hebben we even tijd nodig om de kerkzaal tot lunchtafel om te zetten en gaan we met elkaar lunchen.
Kom je alleen voor de lunch, zorg dan dat je er om 12.00 uur bent. Neem je eigen lunch mee!
De planning is dat het geheel rond 13.15 uur afgesloten wordt.
Aanmelden. We hebben gevraagd om je aan te melden. Dit is vooral bedoeld om de kosters een inschatting te geven
zodat ze de kerkzaal zodanig kunnen inrichten dat er echt voor iedereen een plaats is aan tafel. Heb je je nog niet
aangemeld, doe het dan alsnog. En denk je zondagmorgen ineens: ik heb me niet aangemeld maar wil toch graag
komen, kom dan ook. Wij hopen op een inspirerende ochtend met elkaar.
Vragen. Mocht je vragen hebben, stel ze in de app in de groep “Aan tafel” of neem even contact op met Arianne.
Wij hopen jou en u te ontmoeten zondag!
Henk Koning – Anneke van Dijk – Laura Janssen – Hilbert van Essen – Arianne Lodder
Medewerkenden. Naast de voorganger, ouderling van dienst: Marga Verbeek; diaken: Marijke Bal; organist/pianist:
Cor Sneep; kinderdienst: Edith-José Wallet en Jos Hokken; tienerdienst: Ybranda Koster; lectoren: Mieke Louwsma en
Danae van Egmond; zang: Maud Nicolaï; beamer: Ben Verbeek en Henk Koning; kosters: Martijn Schrik en Ronald de
Jonge; collectant: Jos Hokken; koffiedienst: Annemarie Nicolai en Janneke Oppelaar; bloemengroet: Rina Zegers;
welkom: Jenny van den Berg.
Bloemversiering. Bij de start van het jaarprogramma “Aan Tafel” zijn op de achterwand van het liturgisch centrum drie
gestileerde tafels aangebracht. De rieten tafelbladen zijn gedekt met borden van gedroogde bladeren. Ook het bestek is
van natuurlijke materialen: vorken van rietpluimen, lepels van gedroogde laurierbladeren en messen gemaakt van het
scherpe rietblad. Alles dicht bij huis geplukt en verwerkt. Vaasjes met seizoenbloemen sieren alle tafels. Een bont
geheel om de veelkleurigheid van de gemeente te accentueren. Het Avondmaalsstel is teken van de liefde en genade
die God ons schenkt en die wij op onze beurt mogen delen met elkaar.
Vandaag is er kinder- en ook weer tienerdienst. Na het kindermoment gaan kinderen en tieners naar de nevenruimte.
Collecten: 1) Zending Syrië: De kerk als plek van hoop en herstel. 2) Wijkwerk: Open Ichthus.
Bouw de kerk in Syrië weer op. Als gevolg van de jarenlange burgeroorlog leeft in Syrië meer dan 90 procent van de
mensen onder de armoedegrens. Door de kerk in Syrië weer op te bouwen, kan hen perspectief worden geboden. Dan kan
de kerk weer haar onmisbare taak in de samenleving oppakken: omzien naar mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun
afkomst of geloof. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië daarbij. In regio’s waar mensen
terugkeren, worden tientallen kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra opgeknapt.
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.
Een gemeente die zich het verleden herinnert én die in geloof
en met perspectief de toekomst aan wil gaan

Opbrengst voor de Voedselbank. De inzameling vorige week zondag 11 september heeft 205 verpakkingen met vis en
kip en € 416,25 (QR-code en potten) opgebracht. Een mooi resultaat! De diaconie dankt ieder voor zijn/haar bijdrage. De
volgende inzameling is in januari 2023.
Koffie- en theedrinken voorafgaande aan de kerkdienst: dat is weer mogelijk ingaande zondag 25 september. Met
dank aan de medewerkers!

Meeleven
• De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. Y. Jongejan-ten Boom (Vivaldi).
• De operatie van Jan Groen heeft helaas geen resultaat opgeleverd. Dat is erg teleurstellend. Hij moet voor nieuw
onderzoek naar het ziekenhuis.
De kaartgroet met een hartelijke felicitatie sturen wij naar onze jarige 80+’ers:
- Dhr. D. Koek. Hij is 23 september jarig.
- Dhr. A. Plaat. Ook hij is 23 september jarig.
- Mevr. P.M. Poot-van den Bos. Zij is 25 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).
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
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 beginnen 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.
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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 is er een
zangworkshop, onder leiding van Cor Sneep, waarin we de nieuwe kyrie en Amens kunnen 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

Gebedsgroep. Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Ook de gebedsgroep begint met de maandelijkse gebedsavonden. De eerste bijeenkomst is dinsdag 20 september om 20.00 uur. Eén keer per maand komen wij bijeen om te
bidden voor onze wijkgemeente, voor Zoetermeer, voor de samenleving en de wereld om ons heen. Deze gebedsgroep
zit ook in de PWZN Ichthuskerk app. U/jij kunt toegang vragen tot de "gebedsgroep". De groep is te vinden onder de knop
"ontdek". Ook het rooster staat vermeld in de agenda. Iedereen, jong en oud, is hartelijk welkom om te komen bidden.
Meer informatie: Jacoba Leeuwenburgh, telefoon 079-3416987 of e-mail: koosje-l@live.nl
Door de Geloofsbril. Na twee boeiende gespreksavonden afgelopen voorjaar waarin we met elkaar spraken over ons
geloof, doen we dat dit najaar opnieuw. De eerstvolgende is op woensdag 21 september om 20.00 uur in de kerk. De
centrale vraag voor die avond is “Waarom geloof ik?” We gaan in gesprek met elkaar over deze vraag en de filosofie die
helpend kan zijn bij het zoeken naar een antwoord hierop. Wel eens gehoord van je ‘grondstemming’? Samen op zoek
naar onze eigen grondstemming en wat dat zegt over ons geloof. Hartelijke groet, Annelies, Jaap, Han en Arianne
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.
Doopdienst op zondag 13 november. Een laatste mogelijkheid om mee te doen met het eerste gesprek met doopouders is op woensdagavond 5 oktober. Iets eerder dan de bedoeling was, maar dat kwam de doopouders die zich al
hebben aangemeld en de predikante die er ook bij betrokken zal zijn, het beste uit. Laat voor 5 oktober weten als je je
kind op 13 november wilt laten dopen. Ds. Marina van der Zwaag-de Haan, 06-23697249, m.zwaaghaan@hetnet.nl
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
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.
Vandaag is er om 10.30 uur een viering in Vivaldi – voorganger ds. J.W.B. Matahelumual.
Dienst volgende week 25 september, Oecumenische viering
10.00 uur - ds. Sandra Hermanus–Schröder.
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Duo-concert ‘leraar en leerling’ in Goede Herderkerk. Op zaterdag 24 september, 15.00 uur, gaat Ronald de Jong met Iddo van der
Giessen in concert in de Goede Herderkerk in Rotterdam Schiebroek (Kastanjeplein 28). Iddo heeft jarenlang les gehad van Ronald in
de Oude Kerk en is nu de vaste organist van de Goede Herderkerk. De toegang is vrij met een collecte na afloop. De verrichtingen van
de bespelers zijn op een videoscherm te volgen. Van harte welkom.
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