Zondagsbrief
6 november 2022

Van harte welkom in en vanuit de Ichthuskerk!
In de dienst van 10.00 uur wordt de Maaltijd van de Heer gevierd. Voorganger is ds. Jaap van den Akker uit
Den Haag.
We naderen het einde van het kerkelijke jaar met rasse schreden. De zondagen in november heten ook wel
de zondagen van de voleinding. Dat is in lezingen te merken. Ze zijn op het scherp van de snede. Het moment
van kiezen nadert, maar ook het moment van verlossing, het moment waarop God zijn liefde over heel de
aarde zal leggen. Op zondag 6 november schuurt het visioen van het hemelse Jeruzalem met de
werkelijkheid. In Jesaja 1:18-26 horen we over het onrecht dat in de stad heerst. In Lucas 19:41-48 huilt Jezus
over Jeruzalem. We volgen Jezus op zijn tocht door de stad en zoeken houvast in deze onzekere tijden. In
verkondiging, gebed en aan de tafel van de Heer.
Medewerkenden.
10.00 uur
Naast de voorganger, ouderling: Marga Verbeek; diakenen: Marijke Bal, Anneke van Dijk, Hans van Belle en Joost
Boogaard; organist/pianist: Cor Sneep; beamer: Ben Verbeek, Marco van Oort en Amayra Wallet; kinderdienst: EdithJosé Wallet en Jos Hokken; tienerdienst: Ybranda Koster; lector: Mieke Nennie - Roos; kosters: Martijn Schrik en
Quinten Koster; collectant: Hans van Oort; koffiedienst: Geja en Jan-Cees Jol; bloemengroet: Elvira Keller; welkom:
Anja Dolman.
12.00 uur Chagallviering
Verzamel herinneringen, geen bezittingen,” zei Bibian Mentel (1971-2021), oud-snowboarder. In een tijd waarin alles wat
we willen in een paar muisklikken is besteld, lijken we gedeelde ervaringen en de blijvende herinneringen daaraan weer
meer op waarde te schatten. Herinneringen van momenten met mensen die ons lief zijn. De maand november is een
maand van herinneren en gedenken. Hoe houd jij mooie en dierbare herinneringen in leven?
Voorgangers: ds. Marina van der Zwaag – de Haan en Arianne Lodder; ouderling: Paul Snijders; diaken: John Bazuin;
pianist: Geja Jol; koster: Elvira Keller; beamer: Henk Koning; bloemengroet: Hanneke Lam.
Vandaag is er kinderdienst en tienerdienst. Na het kindermoment gaan kinderen en tieners naar de nevenruimte.
Collecten (10.00 uur en 12.00 uur): 1) Najaarszending Zambia. Uitzending Thijs en Marike Blok 2) Wijkwerk:
kindernevendienst
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.

Meeleven
De bloemen gaan naar Bert en Jenny de Jong. Bert heeft afgelopen week een operatie ondergaan en zal de komende
weken nodig hebben om te herstellen. Een hartelijke groet en beterschap.
Kaartgroeten met een hartelijke felicitatie sturen wij naar de jarige 80+’er,
Mevr. E. Depenbrock – Talsma. Zij is 12 november 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).
Projectkoor Kerst 2022
Op zondag 6 november starten we met de repetities van het projectkoor. Iedereen die wil zingen is van harte welkom
onder het motto ‘Kun je nog zingen zing dan mee’.
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 een van de twee vieringen. De repetities
zijn ‘s zondags na de kerkdienst en duren maximaal een uur op de zondagen 6, 13 en 27 november, 4, 11 en 18
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december. Aad Baak gaat de liederen met ons instuderen. 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.
Feestelijke Moldavië avond op woensdag 9 november in de Regenboog
Zin in een feestelijke maaltijd? Gezellig bijpraten met gemeenteleden van andere (wijk)kerken? Uit de eerste hand van
Kerk in Actie horen hoe de PKN daadwerkelijk betrokken is bij de verbetering van de leefomstandigheden in Moldavië,
ons komende 40-dagenproject? Kom dan op 9 november naar de Regenboog (Nathaliegang 263). Vanaf 17.30 uur bent
u welkom voor een kopje koffie of thee. Om 18.00 uur kunt u genieten van een heerlijke maaltijd met onder meer
Moldavische gerechten. Daarna is er om 20.00 uur een korte meditatieve viering waarin ds. Els van der Wolf-Kox,
voorganger bij de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid, zal voorgaan. Aansluitend is er een presentatie over de
projecten van Kerk in Actie in Moldavië. Menno Hansen en Iwan Versnel, beiden verbonden aan Kerk in Actie, vertellen
dan over de inhoud, organisatie en achtergronden van die projecten. U bent van harte uitgenodigd. De toegang is gratis.
Wilt u deelnemen aan de maaltijd? Stuur dan uiterlijk maandag 7 november een mailtje naar JBoogaard@ziggo.nl of
moldozo@pwzz.nl. Wilt u alleen de viering en presentatie bijwonen - zaal open vanaf 19.30 uur - dan hoeft u zich niet
afzonderlijk aan te melden.
Onder de titel “Een muzikaal herfstpalet” wordt op zaterdag 12 november a.s. in de Ichthuskerk een
concert gegeven door de Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging “Cantate Deo”. Uitgevoerd zullen worden
werken van Bach, Vivaldi, Buxtehude en het speciaal door de dirigent van het koor Marco Kalkman
gecomponeerde Magnificat. Muzikale medewerking verleent een samengesteld barokensemble. Aanvang
concert 15.30 uur, de zaal gaat open om 15.00 uur. Toegangsprijs is 12.50 euro inclusief programmaboekje
en een consumptie na afloop. Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar in de kerk en bij dhr. Van de Brug, tel.:
079-3314528 of info@covcantatedeo.nl. U bent van harte welkom!
Doopdienst 13 november
Op deze zondag wordt Karel, zoon van Sybren en Emilie Straatsma-Eekhout gedoopt. Samen met een vriendin
van Emilie, ds. Mariëlle Rodenburg-Splint uit Groningen, zal ik dan voorgaan. Wat fijn dat er weer een doopdienst
is, waarin de gemeente een nieuw lid rijker wordt. Het is een mooi moment, waarin gemeenteleden herinnerd
worden aan hun eigen doop en zich weer realiseren hoe belangrijk en vreugdevol dit sacrament is. We hopen op
een feestelijke dienst, samen met de doopouders, hun familie en vrienden. Ds. Marina van der Zwaag.
Vrouwenviering: 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. De viering is op 13 november om
16.00 uur in de Ichthuskerk. Graag tot ziens, Katinka, Liselet en Marga (079361340
Avondmuziek in Oude Kerk
Zondag 13 november is er in de Oude Kerk een muzikale avonddienst in de vorm van een Avondmuziek.
Deze Avondmuziek 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. Welkom in de
Oude Kerk op zondag 13 november, 18.30 uur, Dorpsstraat 59.
Jaap van der Giessen, werkgroep muzikale avonddiensten Oude Kerk
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
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, dan wordt de overledene de zondag na het overlijden
herdacht. De kaart wordt dan 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
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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 2369734 en Arianne Lodder
kerkelijkwerker@pwzn.nl of 06 23241540)
Zaterdag 19 november: de Ichthuskerk is open voor gedenken en gesprek
Op deze zaterdag is de Ichthuskerk open tussen 16.00 en 17.00 uur. In ons stiltecentrum de Toewending is de
mogelijkheid om een kaars aan te steken om iemand te gedenken. Tevens is daar mogelijkheid om even in
stilte te zitten.
Er is een gastheer/vrouw aanwezig en kerkelijk werker Arianne Lodder, om je welkom te heten en een
luisterend oor te bieden.
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) Er zijn nog enkele plekken. Waarschijnlijk
wordt deze cursus nog een derde keer georganiseerd. Belangstelling? Info en opgave: ds. Jan van der Wolf
(jtvanderwolf@gmail.com of 06 3863 6293 (ook Whatsapp))
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 dit 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. Na een korte pauze wordt een lunch in kerstsfeer
geserveerd. Daarmee volgen ook wij het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland “Aan tafel”. Na een
korte pauze zingen wij samen bekende kerstliederen. Onze organisten/pianisten verzorgen de begeleiding.
We ronden af met koffie en thee en rond de klok van 14.30 uur zal de bijeenkomst afgelopen zijn.
Een dezer dagen ontvangt u thuis van onze contactpersonen een schriftelijke uitnodiging met een
aanmeldingsformulier. 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.
Met vriendelijke groeten, de voorbereidingscommissie
Het is weer tijd voor de adventskaarsen.
U kunt ze na de dienst kopen in de hal of bestellen via de mail cvdkooij@casema.nl. Telefonisch bestellen is
ook mogelijk (eventueel via de voicemail) - 079 3317597.
De prijs is € 4,25 per kaars.
De meeropbrengst is om iets extra's voor de ouderen in het bejaardenhuis in Odorheiu te doen!
Helpt U weer mee? Carla van der Kooij
Het coronavirus wordt weer actiever. 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.
Diensten volgende week:
- 10.00 uur Kind op schoot dienst/doopviering – ds. Marina van der Zwaag – de Haan
- 16.00 uur - Vrouwenviering

Datum Onderwerp
7-11
Taakgroep Eredienst
8-11
Kleine Kerkenraad
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20.00 uur
20.00 uur
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