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Van harte welkom in en vanuit de Ichthuskerk!
Het is een feestelijke zondag! Vanmorgen wordt Karel, zoon van Sybren en Emilie Straatsma-Eekhout gedoopt. Wat fijn
dat er weer een doopdienst is, waarin onze gemeente een nieuw lid rijker wordt. Het is een mooi moment, waarin wij
herinnerd worden aan onze eigen doop en ons weer realiseren hoe belangrijk en vreugdevol dit sacrament is.
Voorgangers zijn ds. Marina van der Zwaag-de Haan en een vriendin van Emilie, ds. Mariëlle Rodenburg-Splint uit
Groningen. We zien uit naar een inspirerende en gezegende dienst, samen met de doopouders, hun familie en vrienden.
Medewerkenden: naast de beide voorgangers werken mee, ouderling: Theo de Kreij; diaken: Ans de Jonge;
organist/pianist: Dries Piening; beamer: Hilbert van Essen en Gerard Jansen; kinderdienst: Vera Harteveld en Marga
Verbeek; lector: Hanneke Lam; kosters: Hans de Roo en Ronald de Jonge; collectant: Frans Bosman; koffiedienst:
Annemarie Nicolai en Janneke Oppelaar; bloemengroet: Sjoukje de Vries; welkom: Ruud Keller.
Vandaag is er kinderdienst. Na het kindermoment gaan kinderen naar de nevenruimte. Volgende week komen de
tieners weer bij elkaar.
Collecten: 1) Zending Golfstaten: de kracht van bijbelverhalen; 2) Wijkwerk: publiciteit.
De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten. In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit Afrika en Azië. Met steun van Kerk in Actie helpt het Bijbelgenootschap in de Golf lokale migrantenkerken
met bijbels in de migrantentalen of met audio players met Bijbelverhalen om naar te luisteren. Daarnaast krijgen
voorgangers training in storytelling, een interactieve bijbel vertelmethode. Voorgangers leren op een eenvoudige manier
een Bijbelverhaal vertellen. Daarna gaan ze met gemeenteleden in gesprek over het verhaal en zoeken naar de betekenis
ervan voor het eigen leven. Ze putten er hoop en kracht uit om vol te houden in hun zware arbeidsomstandigheden.
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.
Oproep om de energiecompensatie van 190 euro te schenken aan lokale goede doelen.
Diverse gemeenteleden hebben onder andere via onze app nagevraagd of er al een actie loopt om energie-compensaties
in te zamelen van leden die dit eigenlijk niet nodig hebben.
In november en december krijgen alle huishoudens met een energieaansluiting een korting van 190 euro op de energierekening, de energiecompensatie. De energieleverancier verrekent dit bedrag automatisch op je factuur. Is je rekening
hoger dan de 190 euro, dan betaal je alleen het resterende bedrag. Als je eronder zit, hoef je de desbetreffende maand
niets te betalen en wordt de rest van de 190 euro verrekend op je jaarafrekening. Er zijn enkele leveranciers die de
korting niet verrekenen, maar het bedrag van 190 euro in november en december naar je overmaken
Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) hoopt dat mensen die de energiecompensatie niet nodig hebben het geld
weggeven aan een goed doel. De wijkdiaconie sluit zich daarbij van harte aan. Als u het niet kunt missen, voelt u zich
vooral niet bezwaard om deze actie te laten voor wat het is. Maar zelf kan ik het wel missen en vandaar dat ik dan ook
graag 1 of 2 termijnen van 190 euro over ga maken aan de Diaconie (NL16RABO 0373712928, t.n.v. Diaconie PGZ
Noord, o.v.v. "energie"). Alle bedragen die wij op deze manier inzamelen maken wij over aan drie organisaties die in
Zoetermeer op verschillende vlakken bezig zijn met armoedebestrijding. Dat zijn:
- de Stichting Urgente Noden Zoetermeer, website https://sunzoetermeer.nl/
- de Voedselbank Zoetermeer, website https://www.voedselbankzoetermeer.nl/
- de Stichting Schuldhulpmaatje Zoetermeer, website https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/zoetermeer
En kent u mensen die door de inflatie en/of de gestegen energieprijzen in de knel komen, laat het ons weten. Wellicht
kunnen we iets voor hen betekenen. Van harte aanbevolen namens de wijkdiaconie, Jaco van der Wel.
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

Meeleven
- De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Anneke van Dijk. We wensen haar beterschap!
- De bloemen uit de Chagallviering vorige week zijn gegaan naar Wim en Joke Wierenga. Dit was helaas niet in de
zondagsbrief van vorige week opgenomen.
- Joke ter Bruggen heeft enkele weken terug de bloemen en de kaartgroet gekregen. Zij was erg verrast en de
belangstelling heeft haar goed gedaan. Hartelijk dank!
Kaartgroeten met een hartelijke felicitatie sturen wij naar de jarige 80+’ers:
• Dhr. E.J. Wagenaar, hij is 15 november jarig.
• Dhr. P. van Strien, hij is 16 november jarig.
• Mevr. J. Wiebing-Katerberg, zij is eveneens 16 november jarig.
• Dhr. H.J. Poortermans, hij is 17 november jarig.
• Mevr. G.A. Meiresonne-Roodenburg, zij is 19 november jarig.
• Mevr. C.M. Noort-van ’t Riet, zij is 20 november jarig.
• Mevr. J.C. Portier-Altena, zij is ook 20 november jarig.
Mededeling van de beroepingscommissie. Uiteraard zijn jullie benieuwd hoe het ons vergaat in onze zoektocht naar
twee predikanten voor onze wijkgemeente. We staan voor een belangrijke stap in de beroepingsprocedure en hebben
helaas door corona van één van de predikanten de stap nog niet kunnen zetten. Hierna hopen we te starten met de
hoorfase. Dank voor jullie begrip en een hartelijke groet namens de Beroepingscommissie, Janneke Ottens-Oppelaar.
Verlenging overeenkomst ambulant predikant Marina van der Zwaag-de Haan. Per 1 december a.s. loopt de
overeenkomst van Marina met de Dienstenorganisatie van de PKN af. Marina is echter nog steeds hard nodig in onze
wijkgemeente. De wijkkerkenraad heeft haar dan ook gevraagd of zij nog wat langer bij ons haar pastorale werkzaamheden wil voortzetten. Marina heeft aangegeven het in onze wijkgemeente zeer naar haar zin te hebben en heeft “ja”
gezegd op onze vraag. De dienstenorganisatie heeft vorige week positief beslist op ons verzoek de overeenkomst tot en
met 31 juli 2023 te verlengen. Marina, haar collega’s in het pastoresteam en de kerkenraad zijn daar erg blij mee. Marina,
wij wensen jou een gezegende voortzetting toe van je ambt in wijkgemeente Ichthuskerk. De wijkkerkenraad.
Vrouwenviering vanmiddag om 16.00 uur in de Ichthuskerk met als thema: Leven met volle teugen. Hoe staan
we in verbinding met onszelf, met anderen, met de wereld om ons heen? In deze viering proberen we dat te ontdekken
met onze zintuigen. Wat zie je, wat hoor je, wat voel je, wat proef je, wat ruik je? Misschien word je verrast, of komen er
herinneringen boven. Wat doet het met je als je je bewuster wordt van de kracht van je zintuigen, en wat als een zintuig
niet functioneert zoals je graag zou willen. We nodigen je uit om met ons mee te gaan op deze ontdekkingstocht. Graag
tot ziens, Katinka, Liselet en Marga (0793613403).
Pizza- en filmavond voor de tieners. Zaterdag 19 november vindt er een pizza- en filmavond plaats voor de tieners.
Het thema van deze avond is "vriendschap". Het programma is: 17:30 Pizza - 18:30 Toy story 1 - 20:15 Toy story 2.
Je mag een vriend(in) meenemen en er kan later aangesloten worden. Meld je aan bij Sharon van Veen: 06 55541716.
Zaterdag 19 november is de Ichthuskerk tussen 16.00 en 17.00 uur open voor gedenken en gesprek. In ons
stiltecentrum de Toewending is de mogelijkheid om een kaars aan te steken om iemand te gedenken. Ook kunt u/kan jij
in de Toewending in stilte even zitten. Een gastheer/vrouw en jongerenpastor Arianne Lodder zijn aanwezig om u en jou
welkom te heten en een luisterend oor te bieden.
Zondag 20 november, Eeuwigheidszondag. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag, noemen
we namen van gemeenteleden die het afgelopen kerkjaar overleden zijn. Nabestaanden hebben een uitnodiging
ontvangen om de dienst bij te wonen. In onze grote wijkgemeente zijn we lang niet op de hoogte van alle overlijdens. Als
we bij de uitvaart betrokken zijn of als we een kaart hebben ontvangen, wordt de overledene de zondag na het overlijden
herdacht. De kaart wordt in het Boek van bewaarde namen gelegd. Op Eeuwigheidszondag worden de namen opnieuw
genoemd en wordt een kaars aangestoken ter nagedachtenis. Mocht u, mocht jij namen van mensen uit de gemeente
weten die niet op een zondag zijn herdacht, laat het dan weten aan één van ons. Daarnaast kunnen mensen uit uw/jouw
familie- of vriendenkring worden genoemd - binnen of buiten Zoetermeer - die dit jaar zijn overleden en geen lid van onze
gemeente waren. Ook die namen kunnen aan één van ons worden doorgegeven. Ds. Marina van der Zwaag
(m.zwaaghaan@hetnet.nl of 06 23697249 en Arianne Lodder kerkelijkwerker@pwzn.nl of 06 23241540)
Brieven voor Amnesty. De eerste woensdag van de maand schrijven we brieven in de Ichthuskerk voor Amnesty. Het
zijn voorbeeldbrieven die je overschrijft en verstuurt. Het is heel belangrijk, want gevangenen kunnen hierdoor een
advocaat of kortere gevangenisstraf krijgen. Amnesty zoekt de meest schrijnende gevallen op en mensen die onterecht
gevangen zitten. Je kunt de brieven ook thuis schrijven, dan krijg je de voorbeelden in de brievenbus. De eerste
woensdag van de maand beginnen we vanaf 9.00 uur. Leny Veersma, tel. 06 13639199, e-mail: l.veersma@hormail.com.
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Het Kinderkerstfeest door en voor kinderen. Op 24 december om 17.00 uur is het kinderkerstfeest in de Ichthuskerk.
Arianne Lodder gaat deze dienst voor. We willen graag een musical met de kinderen opvoeren. Vind je het leuk om mee te
doen? Geef je dan op, je mag een vriendje of vriendinnetje meenemen. Je kunt aanmelden bij marga.verbeek@gmail.com
Koek voor kanselbijbel. Op 27 november na de kerkdienst, tijdens het koffiedrinken in de Chagallruimte, gaan de
kinderen en tieners cake, muffins, taart en... verkopen. Alles voor 1 euro. Je mag het meteen opeten, maar ook mee
naar huis nemen.
De opbrengst is voor de nieuwe kanselbijbel NBV2021. Neemt u/nemen jullie die zondag wat euro's mee? Sponsoren
mag natuurlijk ook.
Samen Jong. Het Amerikaanse onderzoek Growing Young (2016) schetst zes kernwaarden die aangeven welke kerken
aantrekkelijk zijn voor jongeren. Het Nederlandse boek Samen Jong dat in 2022 is verschenen, is gebaseerd op het
Amerikaanse onderzoek, maar toegesneden op de situatie in ons land. Allerlei kerken en geloofsgemeenschappen
hebben meegewerkt aan Samen Jong. Het gaat om kernwaarden van een kerk met alle generaties. In onze wijkgemeente zien we niet meer zoveel jonge gezinnen als vroeger. Er zijn minder kinderen en tieners. Wat is er nodig om
jongeren, jonge gezinnen het gevoel te geven dat de kerk ertoe doet, deel uit te maken van een warme gemeenschap
waarin Christus centraal staat?
De eerste kernwaarde in Samen Jong is, prioriteit geven aan jonge generaties. Dat willen we ook in onze wijkgemeente
gaan doen. We denken aan het napraten over de preek met tieners, interactiviteit in diensten, huisbezoek aan jonge
gezinnen met kinderen, variatie in muziek in kerkdiensten, bloemen die niet alleen naar ouderen gaan. Dat is iets
anders dan, we moeten voor de jongeren ook wat doen. Het gaat om een houding als gemeente. Verbinding van
generaties vraagt ook wat van oudere generaties.
Groep Samen Jong, Annelies Bouwhuis, Ybranda Koster, Arianne Lodder, Ida Mugge, Jos Nouwt, Sharon van Veen en
Marga Verbeek
Kerstbijeenkomst met lunch op dinsdag 20 december voor onze gemeenteleden van 75 jaar en ouder in de
Ichthuskerk van 10.30-14.30 uur.
Het is ons een groot genoegen u uit te nodigen voor onze traditionele kerstbijeenkomst. Tweemaal kon deze als gevolg
van het coronavirus geen doorgang vinden. Laten we hopen dat het ons dit jaar niet overkomt. Het programma verschilt
duidelijk van opzet ten opzichte van voorgaande jaren. Maar de centrale thema’s zijn ongewijzigd gebleven: vieren,
ontmoeten, zang en muziek.
Vanaf 10.30 uur is de kerk open en ontvangen wij u met een kopje koffie of thee. Daarna is er een viering die geleid
wordt door ds. Marina van der Zwaag-de Haan, waaraan ook kinderen zullen meewerken. Vervolgens lunchen we in
kerstsfeer. Daarmee volgen ook wij het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland “Aan tafel”. Na de pauze
zingen wij samen bekende kerstliederen. Onze organisten/pianisten verzorgen de muzikale begeleiding. We sluiten af
met koffie en thee en om ongeveer 14.30 uur zal de bijeenkomst afgelopen zijn.
De afgelopen dagen zijn bij u thuis door onze contactpersonen de uitnodigingen met een aanmeldingsformulier bezorgd.
Het verzoek is uiterlijk 25 november te reageren. Wilt u meer informatie? Marga en Ben Verbeek zullen u die geven. Zij
zijn als volgt bereikbaar. Telefonisch: 06 250 338 82 (Ben) of 06 423 109 26 (Marga) of e-mail: ben.verbeek@gmail.com.
Wij zien uit naar uw komst.
Projectkoor Kerst 2022. Vandaag gaan we verder met de repetities van het projectkoor. Iedereen die wil zingen is van
harte welkom onder het motto ‘Kun je nog zingen zing dan mee’. Daarna repeteren we nog op 27 november en 4, 11 en
18 december. De repetities zijn ‘s zondags na de kerkdienst en duren maximaal een uur. Met het projectkoor zingen we
zowel in de kerstavondviering (21.30 uur, Ds. Marina van der Zwaag-de Haan) als op kerstochtend (10.00 uur, Ds. Adrie
Sterrenburg). Je mag ook meezingen bij één van de twee vieringen. Aad Baak studeert met ons de liederen in. Om
ervoor te zorgen dat er voor iedereen muziek is, graag opgeven bij Hilbert van Essen, email hcvanessen1@gmail.com,
telefoon 06 45 28 24 30.
U kunt nog steeds een adventskaars kopen. Na de dienst in de hal of bestellen via cvdkooij@casema.nl. Telefonisch is
dat ook mogelijk (eventueel via de voicemail) - 079 3317597. De prijs is € 4,25 per kaars. De opbrengst is om iets
extra's voor de ouderen in het bejaardenhuis in Odorheiu te doen! Helpt U weer mee? Carla van der Kooij
Cursus ‘Woorden geven aan je geloof’. De verlegenheid om te iets te vertellen over wat je gelooft is groot, maar het
verlangen daarnaar is mogelijk nog groter. Je kunt iets doen met dat verlangen door je erin te oefenen. Daarom wordt
de cursus 'woorden geven aan je geloof' georganiseerd. Omdat de avonden in november overtekend waren, wordt de
cursus herhaald op: 6 en 13 december (De Regenboog; 20.00-22.00 uur) Waarschijnlijk volgt er nog een cursus.
Belangstelling? Info en opgave: ds. Jan van der Wolf (jtvanderwolf@gmail.com of 06 3863 6293, ook Whatsapp).
Het coronavirus is nog steeds actief. Het blijft daarom verstandig de basisregels na te leven. Het advies is: 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.
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Dienst volgende week:
10.00 uur: ds. Marina van der Zwaag-de Haan en jongerenpastor Arianne Lodder. Het is dan de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag.
AGENDA
Datum Onderwerp

Plaats

Tijd

17-11

Chopinrode 2

09.00 uur

Optik - Pastoresoverleg

Avondmuziek in Oude Kerk vanavond om 18.30 uur. Deze staat in het licht van de laatste zondag van het kerkelijk
jaar, Eeuwigheidszondag. Deze viering – met lezing en lied, gebed en instrument – heeft daarom een sober, ingetogen
karakter. Het thema is 'Oordeel als bevrijding'.
Er is instrumentale medewerking van Matteo Costanzi op hobo. Verder verlenen het Oude Kerk Ensemble onder leiding
van cantor-organist Ronald de Jong en ds. Kees Wesdorp hun medewerking.
Op 20 november concert in de Oude Kerk om 16.00 uur. Het concert wordt georganiseerd door het Centrum voor
Kunst en Cultuur, het CKC, in Zoetermeer. De intentie van dit concert is ingetogen, omdat het deze dag Eeuwigheidszondag is. Daarvoor hoeft de muziek niet zwaar te zijn, maar kan het zeker troostrijk zijn.
CKC kamerkoor Vocapella o.l.v. Liselet van Gent, met medewerking van o.a. Jaap van der Giessen zal het Bachmotet
‘Jesu meine Freude’ uitvoeren. Verder kunt u genieten van harp-, dwarsfluit-, gitaar- en nog veel meer prachtige
muziek. Van harte welkom. Toegang 5 euro, aan de zaal of via www.ckc-zoetermeer.nl

Redactie: Hanneke Lam, t. 06-52592531; Jaap Sneep, t. 079-3311116. Reproductie: Joke Paans
Kopij vóór donderdag 12.00 uur sturen naar e-mail: zondagsbrief@pwzn.nl
Website: www.pwzn.nl - facebook: www.facebook.com/protestantseWijkgemeenteZoetermeerNoord

