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Van harte welkom in en vanuit de Ichthuskerk!
Eeuwigheidszondag. Voorgangers zijn mevr. Arianne Lodder en ds. Marina van der Zwaag – de Haan.
Medewerkenden: naast de beide voorgangers werken mee, ouderling: Jaap Sneep; diaken: Hans van Belle; pianist:
Jan van Vliet; zanggroep: Aad Baak, Anja Boersma, Gerard Jansen, Janneke Ottens; beamer: Alexander Schuurman
Hess en Elliott Wallet; kinderdienst: Anja Lutz en Gerda Landman; tienerdienst: Marga Verbeek; lector: Jenny van den
Berg; kosters: Carina Niemeijer en Martijn Schrik; collectant: Jos Hokken; koffiedienst: Jenny van den Berg en Jos
Hokken; bloemengroet: Joke Brouwer; welkom: Bep Visser.
Om 10.30 uur is er een dienst in Vivaldi. Voorganger is ds. J.W.B. Matahelumual.
Symbolische schikking
Elk jaar opnieuw is de dienst op Eeuwigheidszondag er één van gedenken, perspectief, herinneren en
geloven.
Ook vandaag doen de zichtbare jaarringen in de boomschijven ons denken aan de jaren die onze gestorven
geliefden hebben geleefd. Voor velen een voltooid leven, voor anderen te vroeg gestorven. Verdriet is er en
dat mag gevoeld en gedeeld worden.
De witte stervormige chrysanten vertellen van het perspectief: onze geliefden zijn geborgen bij God.
Geurige fresia’s, geschikt in een subtiele kruisvorm, herinneren ons aan de mooie momenten, die we met
elkaar hebben gedeeld, in leven en in sterven. Verbonden in het geloof dat Christus is opgestaan ons ten
leven zijn wij hier samen, stil, zingend, biddend, luisterend.
Vandaag is er kinderdienst en tienerdienst. Na het kindermoment gaan kinderen naar de nevenruimte.
Collecten: 1) Wijkdiaconie 2) Pastoraat: Samen gedenken in dorp of stadswijk.
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.

Een gemeente die zich het verleden herinnert én die in geloof
en met perspectief de toekomst aan wil gaan

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).
Chauffeur gezocht
Een van onze oudere gemeenteleden heeft aangegeven dat zij erg graag bij “Open Ichthus” op
woensdagmorgen een kopje koffie wil drinken. Haar vraag is of er iemand in de gelegenheid is haar thuis op
te halen en naar de Ichthuskerk te brengen. Het gaat om elke laatste woensdag van de maand. Vervoer naar
huis terug regelt zij zelf via de regiotaxi. Mevrouw neemt haar rollator mee. Het zou erg fijn als we voor en met
elkaar dit kunnen regelen. Voor meer specifieke informatie kunt u contact opnemen met Thea Streef (zie
hierboven).
Meeleven
- De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Erwin en Jacqueline Gravesteijn.
Kaartgroeten met een hartelijke felicitatie sturen wij naar de jarige 80+’ers:
- Mevr. H. Bouw - de Greef. Zij is 24 november jarig.
- De heer H.N.W. van Gent. Hij is 26 november jarig.
- Mevr. A. van Elburg – Nales. Ook zij is 26 november jarig.
- Mevr. A.E. Beerlage – Fortgens. Zij is 27 november jarig.
Jan en Linie Groen zijn dankbaar dat het sinds drie weken veel beter met Jan gaat. Hij heeft andere bloedverdunners,
waardoor hij geen bloed meer verliest. Hierdoor heeft hij veel meer energie.
Op 10 november ontving ik bij een bezoek aan fam. J. en K. €50,- voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.
Ds. Marina van der Zwaag.
Hierbij bedanken Jenny en Bert de Jong iedereen die op welke wijze dan ook hun belangstelling hebben laten
blijken na de ingreep die ik moest ondergaan. Bedankt voor de moeite. Hartelijke groeten, Bert de Jong
De Vlam
In de Toewending staat vanaf dit weekend het beeld De Vlam, gemaakt door de kunstenares Carla Dekker.
Zij heeft in 2016 dit beeld geschonken aan Halte 2717 voor de stiltekamer in Bus 63. Het heeft een warme,
vredige uitstraling en is echt bedoeld voor een ruimte waar gemediteerd kan worden.
De afspraak indertijd was dat wanneer het niet langer mogelijk zou zijn De Vlam in Halte 2717 te plaatsen,
deze in de Ichthuskerk een plek zou krijgen. En zoals Carla graag wilde, is dit gebeurd vóór de
Eeuwigheidszondag.
De Vlam staat nu nog op een geïmproviseerde plaats, maar krijgt binnenkort een vaste, veilige plek.
Het beeld is gemaakt van seleniet, een zacht materiaal, waarmee we voorzichtig moeten omgaan. Niet stoten!
Het mag ook niet nat worden, dan kan het materiaal oplossen.
Maar verder mag u er gewoon van genieten!

Mededeling van de beroepingscommissie. Uiteraard zijn jullie benieuwd hoe het ons vergaat in onze zoektocht naar
twee predikanten voor onze geliefde 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.
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
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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.
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.
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’. We repeteren 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.
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).
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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
Douwe Egberts Waardepunten
Het hele jaar staat er een DE bus in de hal van de Ichthuskerk en in de maand december worden in heel
Zoetermeer DE bonnen en Perla punten (AH) ingezameld voor de Voedselbank. T/m 1 januari kunt u de
punten inleveren. Voor elke 600 waardepunten krijgt de Voedselbank 1 pak koffie.
@nnie 0614250720 adewijs2@gmail.com
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.

Dienst volgende week:
27 november – Eerste Advent –Voorganger Arianne Lodder
AGENDA
Datum

Onderwerp

22-11

Wijkdeeloverleg (pastoraat)

23-11

Overleg Top 2000 dienst
Avond met ouders van
kinderen/tieners

24-11

Plaats
Ichthuskerk

Tijd
19.30 uur
15.30 uur

Ichthuskerk

20.00 uur
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