
                        

                        Nieuwsbrief De Lichtbron 1-15 juli 2022 

 

     
 

Kerkdiensten 

Zondag 3 juli 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Zomerdienst. Met medewerking 

van gospelkoor Living Words 

Collecten: 1. PKN JOP: Diaconaat ook voor kinderen 2. Jeugdwerk 

Zondag 10 juli 9.30 uur ds. Dennis Verboom, Leiden 

Collecten: 1. Voedselbank Westland 2. Kerk 

 
Komende diensten 

Zondag 17 juli 9.30 uur ds. Geke de Haan, De Lier 

Zondag 24 juli 9.30 uur ds. Marjan Zebregs 

 

Bij de eredienst (themadienst, zomerdienst, drempeldienst, 

muziekdienst) van 3 juli 2022 
Op weg gaan 

We vullen dit thema in met op weg gaan van de basisschool naar de 

middelbare school, op weg gaan met vakantie, op weg gaan als gemeente van 

Christus en op weg gaan met God. 

We lezen hoe de barmhartige Samaritaan op weg gaat en daarbij een beroofde 

en mishandelde man ontmoet en ook hoe de Leviet en de priester op weg 

gaan.  
Voorbereiding voor u 

Als we op weg gaan, dan nemen we ook iets mee. Graag wil ik u vragen om 

wat mee te nemen als u op 3 juli op weg gaat naar De Lichtbron. Wat u 

meeneemt, is het antwoord op één of allebei de onderstaande vragen.  

➢ Vraag 1. Wat neemt u mee als u op weg gaat naar iemand, die 

kwetsbaar is (en vult u dat maar in op uw geheel eigen wijze) 
➢ Vraag 2. Wat neemt u mee als u op weg gaat naar het Koninkrijk van 

God? Ook dat mag u invullen op uw geheel eigen wijze. 

Zomerdienst 

Dit is een traditie in De Lichtbron, waarin we voordat de rustige zomertijd 

begint, flink inzetten op de ontmoeting met elkaar naast de ontmoeting met 

God uiteraard. Dit vertaalt zich onder andere in lekkers bij de koffie.      
Drempeldienst 

Ook dit is een traditie in De Lichtbron, waarin we aandacht besteden aan de 

overgang van de basisschool naar middelbare school. Deze keer is het Floris 

Esser, die die drempel overgaat.  

Muziekdienst 

De Lichtbron wil graag meer verschillende muziek in de eredienst te laten 

klinken. Zondag horen en zien we ongeveer twintig leden van gospelkoor 
Living Words uit Valkenburg ZH. Dit enthousiaste 25 jaar jonge koor heeft als  
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motto: ‘Zingen en getuigen van onze God is de absolute drive’. Zij begeleiden 

ook onze gemeentezang. 

Ik ga vol enthousiasme op weg naar 3 juli en ben nu al heel benieuwd naar 
wat u meeneemt! 

Ds. Marjan Zebregs  

 

 
 

Van de diaconie 

Zondag 3 juli collecteren we voor het landelijk werk van JOP, het 

jongerenpastoraat. Thema: Diaconaat ook voor kinderen. Diaconaat, is dat 

alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie 

van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld 
waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg 

positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op 

welke manier ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen, en 

hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om 

diaconaal actief te zijn. Diaconaat is ‘geloven doen’. Jong Protestant 

ondersteunt gemeenten bij de 

diaconale vorming van kinderen 
en jongeren. Hoe laat je 

jongeren echt kennis maken 

met diaconaat? Een voorbeeld: 

Via het project Jong in Actie 

bezochten Evita en Erica uit 

Wolvega de gevangenis in 
Zwolle. “We verwachtten dat de 

gevangenis een soort hotel zou 

zijn. Maar dat was wel even 

anders!” Evita en Erica 

bezochten de gevangenis 

samen met een aantal andere jongeren en twee volwassenen. Erica: “Het was 
een heel indrukwekkende ervaring. Hoewel we het bezoek met elkaar hadden 

voorbereid, was het toch best spannend. We wisten niet wat ons te wachten 

stond.” 

De tweede collecte is bestemd voor Jeugd- en Catechisatiewerk.  

Beide collectes van harte bij u aanbevolen. 

 

Inzameling Voedselbank Westland 
Op 9 en 10 juli is er weer de gezamenlijke inzameling van Pleinkerk en De 

Lichtbron voor de voedselbank van Westland. Op zaterdag 9 juli is De 

Lichtbron open van 10.00 uur tot 12.30 uur om houdbare levensmiddelen,  

schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsmiddelen in te zamelen. Op 

zondag 10 juli kunt u voor de kerkdienst ook nog terecht voor uw bijdrage.  

Het aantal mensen dat afhankelijk is van de goedheid van een ander is met de 
stijging van de energieprijzen groter geworden. De voedselbank verstrekt 

gratis aan mensen die van weinig geld moeten rondkomen. De 

Ontmoetingskerk in Naaldwijk is elke donderdag van 12.00 tot 14.00 open 

voor de uitgifte. Ook de collecte op 10 juli is bestemd voor het werk van de 

voedselbank. 

Doet u weer mee om de inzameling tot een succes te maken?  



 

Huwelijk Cor Verbree en David Geerman 

Eerst hadden onze organist Cor Verbree en David (uit te spreken op zijn 
Engels) Geerman 10 oktober 2020 gekozen als trouwdag, dezelfde dag als ik 

intrede deed bij De Lichtbron. Vanwege corona besloten David en Cor hun 

huwelijk te verplaatsen naar 26 juni 2021, waarmee ze ook hun koperen (12,5 

jaar) relatie zouden vieren, maar het werd zaterdag 25 juni 2022. 

Een enthousiaste buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voltrok 

het burgerlijk huwelijk in een zaal van de Hoeksteenkerk in Monster, de 
woonplaats van Cor en David.  

Emeritus predikant Jacob Korf (o.a. predikant van de Abdijkerk) heeft het 

huwelijk van David en Cor enthousiast bevestigd voor Gods aangezicht in 

dezelfde Hoeksteenkerk. Het Westlands Mannenkoor, waar Cor in zingt, 

verleende muzikale medewerking aan de dienst. De Bijbellezingen waren: 

Hooglied 5, verzen 10 t/m 16a en I Korintiërs H13.  
Na de kerkdienst was er een feestelijke receptie in een strandtent in Monster.  

We bidden God om Zijn zegen over het huwelijk van Cor en David. 

 
 

Ds. Marjan Zebregs 
 

Vreugde in het gezin van Tim en Jantine van Iersel - Veenhof 

 

Afgelopen zondagavond op 26 juni is onze zoon Kas Markus Timotheus 

geboren! We maken het allemaal goed en zijn heel dankbaar voor dit nieuwe 

leven in ons gezin, dat hij gezond mag zijn en ons gezin mag verrijken! 
 

Opdat zijn komst ook jullie tot vreugde mag zijn! 

 

Hartelijke groet, 

Jantine  

 
 

 

Wij zoeken mensen die hun hart durven volgen ! 

 

In De Lichtbron komen dit jaar 2 vacatures voor ouderling en 2 voor diaken. 

 



Wat doet een ouderling? 

Een ouderling maakt deel uit van de kerkenraad en is dus ambtsdrager.  

De bijzondere verantwoordelijkheid bestaat daaruit, dat zij/hij 
over het beleid meedenkt en dat mede bepaalt. Dat deelt zij/hij met de andere 

ouderlingen en diakenen. Verder ligt haar/zijn primaire verantwoordelijkheid 

op het terrein van de pastorale zorg. Deze krijgt o.a. gestalte in het bezoeken 

van gemeenteleden. In onze gemeente is het zo, dat de kerkenraad in dit werk 

ondersteund wordt door wat wij ‘pastorale medewerkers' noemen. 

Bij hun werk kunnen zij altijd terugvallen op de predikant. 
Verder doen ouderlingen, volgens een rooster, dienst in de kerk tijdens de 

erediensten. Zij wonen de vergaderingen bij van de kerkenraad (om de twee 

maanden). 

De taakomschrijving voor een diaken vind u in de Nieuwsbrief van 24 juni j.l. 

 

Wij bieden: 
• een fantastische gemeente die met elkaar meeleeft. Die het geloof deelt 

in God , door een georganiseerde gemeenschap van leden met een 

gezicht naar de samenleving.  

• verantwoordelijkheid naar de toekomst 

• goede gesprekken 

• eigen tijd invullen 

 
Vergoeding: 

• een stevige handdruk  

• een dankbare glimlach 

 

Gemiddeld kost ouderling zijn 10 uur per maand. En die uren zijn welbesteed! 

Heb je interesse in dit mooie werk, of wil je meer informatie, neem dan 
contact op met één van de leden van de kerkenraad, of mail naar 

scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl  

 

Gespreksochtend 5 juli 10 uur  

Dit jaar gaat deze gespreksgroep ook in de zomermaanden door. Omdat De 

Lichtbron op 5 juli verhuurd is, wijken we uit naar de huiskamer van Ria de 

Lange. We spreken met elkaar over psalm 3 en een verhaal over bidden uit 
het boek ‘Woorden en Verhalen die er toe doen’.  

Meer informatie bij Ria Jongerius en ds. Marjan Zebregs. 

 

POELDIJK ZINGT GELIEFDE LIEDEREN VAN JOHANNES DE HEER  
7 juli 2022 

Meditatie door ds. J.W.J. Guis  
Muzikale medewerking:  

Sophieke van den Beukel (dwarsfluit)  

Jasper van der Meer (trompet)  

Adriaan de Jong (orgel) Hervormde Gemeente Poeldijk, Fonteinstraat 6. 

Aanvang 19.30 uur  
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ORGELCONCERT DOOR WILLEKE SMITS IN WATERINGEN 

 
De Leidse organiste Willeke Smits zal op zaterdag 9 juli a.s. een orgelconcert 

verzorgen op het Bätz-Witte orgel van de Pleinkerk in Wateringen. Zij zal 

werken spelen van o.a. J.S. Bach, J.P. Rameau en César Franck. 

Het concert begint om 19.30 uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur. De 

toegangsprijs is € 9,00 en € 8,00 voor 65+,  incl. een kopje koffie of thee na 

afloop van het concert. Kinderen t/m 16 jaar gratis toegang. 

Meer informatie op www.orgelwateringen.nl 

Koffie in de pastorie maandagmorgen 11 juli 10 uur 

Vorig jaar rond deze tijd ben ik hiermee begonnen: kijken wie er op 

maandagmorgen tijd en zin heeft in een kopje koffie of thee in de pastorie. 

Door allerlei redenen is het stil gevallen, maar nu begint het maandelijks koffie 

uurtje weer. In juli bent u van harte welkom aan de Pieter van der Plasstraat 1 

op de tweede maandag van de maand (11 juli), omdat de Zonnebloem op de 
gebruikelijke eerste maandag van de maand haar jaarlijkse dag uit heeft. Onze 

hond Maya is tijdens de koffie op mijn werkkamer. 

 

Even iets anders 

Onder het mom van:  Eens even iets anders dan elke morgen hetzelfde, 

hebben een paar leden van het coördinatieteam van de PCOB soos het idee 

opgevat om een koffie/ thee ochtend te organiseren, waarbij wij met elkaar 
kunnen praten , lachen enz. 

Wij nodigen u hiervoor uit. 

Datum:  woensdag 13 juli 

Tijd    : van 10 -12 uur  

Vanaf  9.30 uur inloop 

Plaats  : De Smidse naast de kerk 
Dit is een ochtend voor allerlei senioren. Je hoeft nergens lid van te zijn. 

Het is de bedoeling dat u er op eigen gelegenheid naar toe komt. 

Als dit problematisch is, zegt u het dan even bij de aanmelding, 

Dan zorgen wij voor een oplossing. 

 

Met vriendelijke groet van Alice en Joke, 
Aanmelden bij : 

Email: weijsvliet680@caiway.nl 

of 

Email:jaap@vandersnoek.nl 

 

Zomerlunch zaterdag 30 juli van 12 tot 14 uur 

In de zomermaanden wordt er veel minder georganiseerd dan in de rest van 
het jaar. Daarom is er nu een oecumenische zomerlunch in de tuin van de Sint 

Jan aan de Herenstraat in Wateringen. Bij slecht weer verhuizen we naar een 

droge locatie.   

http://www.orgelwateringen.nl/


In de hal van de kerk ligt een intekenlijst, maar u kunt uw (verwachte) 

deelname ook mondeling of digitaal aan mij doorgeven. Introducees zijn van 

harte welkom. 

Graceland 

Het festival Graceland is van 18 tot en met 21 augustus. De sfeer van dit 

festival is verstillend en experimenterend. Graceland Festival wordt 

georganiseerd in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland. Jurjen 

de Groot: "Een van de toekomstgerichte speerpunten van de Protestantse Kerk 

is samen met de jongere generaties optrekken op het gebied van 
zingevingsvraagstukken. Niet door automatisch te verwachten dat zij een kerk 

binnenstappen, maar door daar te zijn waar zij zijn. Het festival Graceland is 

bij uitstek een plek waar jonge zinzoekers elkaar ontmoeten. Als Protestantse 

Kerk willen we dit soort ontmoetingen stimuleren." 

Met de kortingcode ‘22PKNGLF!’ ontvang je 15% korting op je festivalticket 

voor Graceland. 
 

NBG: Jaar met veel aandacht voor de Bijbel  

2021 was voor het 

Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap (NBG) het 

jaar van de NBV21, zo blijkt 

uit het jaarverslag. De ruime 
aandacht hiervoor in 

Nederland en Vlaanderen laat 

volgens het NBG zien dat de 

Bijbel nog steeds gezien 

wordt als een belangrijk boek.  

Op 13 oktober werd de NBV21, 
de Bijbel voor de 21e eeuw, aangeboden aan NBG-beschermheer koning 

Willem-Alexander. ‘Het feestelijke samenzijn [op die dag] demonstreerde dat 

de Bijbel de bron is die alle kerkgemeenschappen verbindt, en hoe relevant dit 

boek is voor de samenleving als geheel’, schrijven directeur Rieuwerd 

Buitenwerf en voorzitter Karin van den Broeke. ‘De positieve reacties in de 

media, in kerken en van vele Bijbellezers lieten zien dat het doel, een nieuwe 

vertaling voor iedereen, met de NBV21 bereikt is.’ 

Fotobijschrift: Koning Willem-Alexander ontving op 13 oktober het eerste 

exemplaar van de NBV21. © Willem Jan de Bruin Fotografie/NBG 

De binnenkant van … 

Dit is een maandelijkse rubriek van het regionale kerkblad Samen. Door de 

antwoorden op vijf vragen krijgt de lezer informatie over een predikant. Rond 

deze tijd verschijnt het interview met mij. In deze en de volgende 
Nieuwsbrieven deel ik telkens een deel van het interview.   

 

Waar kom je vandaan? 

Ik ben geboren in Rotterdam. Mijn vader werkte, net als zijn vader, bij de 

Nederlandse Spoorwegen. Vlak voor mijn eerste verjaardag verhuisden we 

naar Deventer. In 1978 ging ik Bestuurskunde studeren aan wat nu de 

Universiteit Twente is. Ik vond de studie aantrekkelijk vanwege de breedte van 
het vakkenpakket met onder andere economie, politicologie, rechten en 

sociologie. Bij de rijksoverheid heb ik bijna dertig jaar gewerkt op diverse 

beleidsterreinen als sociale werkvoorziening, financiën, 

luchtkwaliteit/milieubeleid en kinderopvang.   

 

 

https://gracelandfestival.nl/
https://www.bijbelgenootschap.nl/over-het-nbg/over-de-organisatie/jaarverslagen/kort-jaarverslag-2021/


 

  

Wie leven met je samen?  

Sinds oktober 2020 woon ik samen met mijn man Rolf Voormolen, onze zoon 
Reinout (1995) en hond Maya (2020) in de pastorie van De Lichtbron in 

Wateringen, vlak achter de kerk aan het Hofpark. Daarvoor woonde ik in 

Valkenburg ZH, waar ik in 2015 bevestigd ben als predikant en daarvoor 

woonden we ruim 25 jaar in Voorburg. Onze dochter Machteld (1991) woont 

met haar vriend in Nijmegen.  

Rolf werkt in de automatisering. Hij is in Wateringen actief betrokken bij de 
kerk onder andere als webmaster, beamerdienst en koffieschenker. Reinout 

werkt in de logistiek.  

Rolf en Reinout ondersteunen mij op allerhande manieren.  

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 15 juli a.s.  

               
Van de redactie 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl  

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker  

www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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