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Kerkdiensten 

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

Collecten: 

1. International Justice Mission: bestrijding van moderne slavernij  

2. Kerk 

 

Zondag 24 juli 9.30 uur ds. Marjan Zebregs  

Collecten: 1. De Zonnebloem Kwintsheul 2. Kerk 

 
Bij de dienst van 17 juli 

In de zomerweken ga ik graag eens een niet zo bekend Bijbelgedeelte lezen en 

overdenken. Deze zondag zal het gaan over Filémon. Een heel kort boekje van 

Paulus in het nieuwe Testament. Nee, eigenlijk geen boekje, een brief. Een 

persoonlijke brief van Paulus over een geliefde slaaf aan zijn meester Filémon. Een 

indringend verzoek aan hem. Allen een gezegende dienst. 
Ds. Geke de Haan  

 
Van de diaconie 

Doel collecte deze zondag 17 juli 2022 

is voor IJM, International Justice 

Mission, 

de strijd tegen mensenhandel in 
Europa. 

 

Het is twee jaar geleden dat 

International Justice Mission een 

kantoor opende voor Centraal- en 

Oost-Europa in Boekarest, Roemenië. 
We konden toen nog niet vermoeden 

wat er dit jaar voor ons team te 

wachten stond. Nu er door de oorlog 

miljoenen kwetsbare vrouwen en 

kinderen uit Oekraïne op de vlucht zijn 

geslagen, is ons team voor een grote 

uitdaging komen te staan. 
 

Shawn Kohl, de directeur van IJM in 

Centraal- en Oost-Europa vertelt: “In dit gebied komt er al veel langer 

mensenhandel voor, vanuit Oekraïne, Polen en Roemenië naar Westerse 

landen. Volgens een schatting van de Global Slavery Index zijn in Roemenië 

86.000 mensen het slachtoffer van moderne slavernij, waarmee het in Europa tot 
de landen behoort waar dit het meeste voorkomt. Door de huidige crisis neemt de 

kans dat vluchtelingen in handen van mensenhandelaren vallen enorm toe. “Als je 

lange tijd in een opvanglocatie verblijft, dan is het moeilijk om aan werk te komen. 

Hoe langer je op één locatie verblijft hoe meer risico je loopt om gerekruteerd te 

worden. Al deze mensen hopen op een betere toekomst. Op die hoop azen de 

mensenhandelaren.” 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


International Justice Mission is het nieuwe project voor de gemeente van de 

diaconie. In deze dienst is onze contactpersoon van IJM, Merel van der Ven 

aanwezig. Zij zal ons het e.e.a. over het werk en de doelstelling van IJM vertellen 

en laten zien. Bekijk de indrukwekkende video op https://youtu.be/Fp9MNVIzOXc 
 

Uw gaven zijn welkom in de mandjes of maak een bijdrage over aan Diaconie/ZWO 

Protestantse Gemeente De Lichtbron NL90 RABO 0368100049 onder vermelding 

van IJM. De 2e collecte is voor onze kerk. Hartelijk dank! 
 

Bij de dienst van 24 juli  

We lezen Genesis H7, vers 17 t/m H8, vers 7 uit de Naardense Bijbel. Dit is 

een vrij letterlijke vertaling, die voor elk uniek Hebreeuws woord een uniek 
Nederlands woord geeft. Het verhaal van het einde van de zondvloed wordt 

daardoor zeer beeldend vertaald, inclusief boeiende beginrijm. In de eredienst van 

24 juli overdenken we vooral vers 4: ‘De ark komt tot rust in de zevende maand op 

de zevende dag na nieuwemaan, op de bergen van Ararat’.  

We combineren dat met de lezing uit het evangelie naar Matteüs: hoofdstuk 6, 

verzen 26 t/m 34 met onder meer de woorden ‘Maak je dus geen zorgen voor de 

dag van morgen’ (NBV21). Op vakantie in Drenthe bezocht ik de tentoonstelling 
‘Ararat’ in het Drents Museum. Ook las ik het boek ‘Ararat’ van Frank Westerman. 

Zowel de tentoonstelling, als het boek, kan ik u aanraden.  

Ds. Marjan Zebregs 

 

Komende diensten 

Zondag 31 juli 9.30 uur prop. Nienke de Ronde, Delft 
Zondag 7 augustus 9.30 uur nog niet bekend 

 

Terugblik op de Drempeldienst en Zomerdienst met gospelkoor Living 

Words van 3 juli  

Wat heb ik een positieve reacties gehoord op deze eredienst en op de medewerkers 

van deze dienst. De passende, treffende woorden van Reinder Nouta bij de 
overgang van zijn kleinzoon Floris Esser naar de middelbare school, de gevarieerde 

muzikale inbreng van Living Words, de mooi versierde kerk, de verrassende en 

veelzeggende reacties op mijn twee vragen: ‘Ik ga op weg en neem mee’, de 

gesprekken en het lekkers bij de koffie, de geschenkjes die we meekregen op weg 

naar huis vanuit de organisatie en van een individueel gemeentelid, … de Geest 

waaide! Ik hoop dat u dat thuis ook zo ervaren heeft. Deze dienst is nog achteraf te 

kijken en luisteren. (MZ) 
 

Terugblik op de eredienst van 19 juni  

Tijdens mijn vakantie bleek dat ds. Christiaan Donner helaas niet bij ons voor kon 

gaan vanwege problemen met zijn gezondheid. Een vervanger vinden bleek op die 

korte termijn niet mogelijk. Onze voorzitter Jan Stolk en onze scriba Harmke 

Verkerk hebben toen samen een eredienst voorbereid en waren samen voorganger. 
Onlangs heb ik deze dienst nageluisterd. Op deze plaats toon ik graag mijn 

waardering voor Jan en Harmke, zowel voor het idee om zelf de kerkdienst voor te 

bereiden en te leiden, maar vooral ook voor de goede kwaliteit van deze eredienst. 

Een mooi voorbeeld van samen gemeente zijn. Ook deze dienst is nog na te kijken 

en luisteren. (MZ) 

         
Uit de gemeente  

Op dinsdag 12 juli was het precies 60 jaar geleden dat onze gemeenteleden Jan en 

Adri van der Heiden-Hamel in het huwelijk traden. Van harte gefeliciteerd met jullie 

diamanten huwelijk! 

We bidden om Gods liefdevolle nabijheid op het vervolg van jullie levenspad met 

allen die jullie lief zijn en in verbondenheid met de geliefden die zijn voorgegaan. 

 

  

https://youtu.be/Fp9MNVIzOXc


Een zomergroet naar …. 

In de zomervakantie kan het voor mensen (extra) stil zijn, omdat vaste activiteiten 

een zomerstop hebben en vaste bezoekjes door vakanties vervallen. Daarom de 

vraag of u vanaf uw huisadres of vakantieadres een zomergroet wilt sturen naar 
gemeenteleden, waarvan u denkt dat een kaartje hen goed zal doen 

 

Rock Solid  

Op de eerste woensdagavond van juli was ik bij de laatste Rock Solid van het 

seizoen. Rock Solid is een catechisatieprogramma van Youth for Christ. In het 

parochiehuis van Honselersdijk was een zevental tieners ontspannen bezig met 

allerlei spelvormen. Ook was er veel lekkers te snoepen. Natuurlijk was er ook een 
stukje lezen uit de Bijbel. De twee vaste deelnemers uit De Lichtbron, Jelmer en 

Quinty, waren allebei verhinderd. Een tiener uit Hoek van Holland kwam voor het 

eerst meedoen. 

 

De eerste woensdag van september start de groep weer. De avond begint om kwart 

over zeven en duurt tot ongeveer half negen. Rooms-Katholiek diaken Walther 
Burgering is één van de twee vaste begeleiders. Als tieners zin hebben om een 

keertje op proef mee te doen, dan zijn ze van harte welkom!  

 

Misschien eens polsen bij uw kinderen of kleinkinderen? Ellen Ouwehand 

(jongerenwerk@protestantsekerk-delichtbron.nl ) vertelt er graag meer over, 

inclusief het gezamenlijk vervoer naar Honselersdijk. 
 

 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.   

In de hal van de kerk ligt een 

intekenlijst, maar u kunt uw 
(verwachte) deelname ook 

mondeling of digitaal aan mij 

doorgeven voor 25 juni.  

Introducees zijn van harte welkom. 

(MZ) 

 

 
Bedankt en gefeliciteerd 

Zondag 24 juli worden Henny Mieremet en Cor Verbree in het zonnetje gezet. 

Tijdens het koffiedrinken is er gelegenheid om Henny Mieremet te bedanken voor 

de 20 jaar die hij gezorgd heeft voor de website van De Lichtbron. 

Met onder anderen Chiel Dikken heeft Henny de eerste stappen gezet om onze kerk 

via internet bereikbaar te maken. Van wat 20 jaar geleden vooruitstrevend was, is 
veel door het snelle computertijdperk ingehaald. Henny heeft dan ook in de loop 

der jaren de website toegankelijker gemaakt.  Als beheerder heeft hij, soms 

wekelijks, de site actueel gehouden met de nodige informatie over onze gemeente.  

Nu de nieuwe website online is, heeft Henny aangegeven te willen stoppen met zijn 

taak als webmaster. Na zo veel jaar voor de gemeente actief te zijn geweest, altijd 

in de coulissen, wordt het tijd om Henny voor het voetlicht te bedanken. 
 

Cor Verbree heeft juist een heel zichtbare en hoorbare taak in de eredienst. Toch 

heeft nog niet iedereen zijn of haar gelukwensen hardop uitgesproken met het 

inmiddels voltrokken huwelijk van Cor en David. Voor alle mensen die Cor Verbree 

mailto:jongerenwerk@protestantsekerk-delichtbron.nl


niet persoonlijk konden feliciteren met zijn huwelijk is er na de eredienst van 24 juli 

daarvoor gelegenheid. Namens de gemeente zal het College van Kerkrentmeesters 

nog een attentie aan Cor aanbieden. 

Kom om persoonlijk de dank en vreugde te delen met Henny en Cor die onze 
gemeente zichtbaar en levend houden.   

Harmke Verkerk 

 

Afscheid bij de nieuwsbriefredactie 

Nu de dames Monica Alblas en Christine van Hulst de fijne kneepjes van het 

samenstellen van de nieuwsbrief goed in de vingers hebben, was het voor Irma de 

Jongh tijd om haar bijdrage hieraan te beëindigen. Namens de kerkenraad en 
daarmee van de hele gemeente aan Irma onze dank voor je enthousiasme en inzet 

bij de totstandkoming van de nieuwsbrief en de continuïteit bij het verspreiden 

ervan. Dank dat je deze activiteit jaren met plezier hebt gedaan en je taak goed 

hebt overgedragen aan een nieuw team. 

 

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. In de 

vorige nieuwsbrief las u mijn antwoorden op de eerste twee vragen. Hieronder 

staat antwoord 3 en in de volgende Nieuwsbrief komen antwoorden 4 en 5. 

Waarom ben je predikant?  

Het idee om predikant te worden, kwam in oktober 2006 tijdens een kerkdienst met 
ds. Anne Verbaan-van den Heuvel als gastpredikant. Haar gesprek met de 

kinderen, haar uitleg en verkondiging en haar gebed riepen bij mij de wens op om 

dat ook te kunnen of mogen doen. Ook al beviel mijn werk bij de rijksoverheid 

goed.  

In zekere zin zie ik mijn predikantschap als een voortzetting van het dienen. Bij de 

overheid was dat dienen van het algemeen belang en als predikant is dat dienaar 

van het Woord. Je kunt mijn overstap zien als een geestelijke dimensie toevoegen 
aan het dienen. Tegelijkertijd is er ook het grote verschil tussen de overheid, die 

gelijke situaties gelijk moet behandelen, en de predikant, die juist heel persoonlijk 

kan en moet handelen.  

Ik waardeer de grote verscheidenheid in het ambt van predikant. Het contact met 

de nabestaanden na een overlijden en de voorbereiding van een dankdienst of een 

afscheidsdienst ervaar ik als heel bijzonder, omdat ik dan heel nabij mensen kan 
zijn op een sleutelmoment in hun leven. Ook daar is het de kunst om God en 

mensen met elkaar te verbinden.  

In het pastoraat ervaar ik dat het ambt mij draagt in het vertrouwen dat ik van 

mijn gesprekspartners krijg. Ook in de gespreksgroep van De Lichtbron ervaar ik 

dat gemeenteleden zich veilig voelen om te delen wat hen raakt in het geloofsleven 

en het dagelijks leven. Dat geeft mij energie. Ik ben dankbaar voor de ruimte, die 

ik als predikant in De Lichtbron ervaar om vorm en inhoud te geven aan de 
wekelijkse eredienst. 

Als lid van de Raad van Kerken in Voorburg vond ik het inspirerend om in 

oecumenisch verband kerkdiensten en vieringen voor te bereiden en ook als 

predikant vind ik dat waardevol. 

Ds. Marjan Zebregs 

 
Het goede leven  

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) heeft in april een conferentie 

georganiseerd over onze wereld. Het wereldwijde goede leven wordt bedreigd door 

meerdere crises, zoals klimaatverandering, toenemende economische ongelijkheid, 

toenemend nationalisme en ook de uitbraak van oorlog, zoals aan de oostgrens van 

Europa. 
Twee deelnemers aan deze conferentie hebben een (Engelstalige) film gemaakt 

over de manier waarop vredessystemen helpen om oorlogen te beëindigen en 

samenwerking tussen groepen te bevorderen. Wetenschappelijk bewijs toont aan 

dat bepaalde samenlevingen met succes oorlog hebben gemeden door 



vredessystemen te creëren. In hun film behandelen de onderzoekers verschillende 

historische en interculturele voorbeelden van vredessystemen, van inheemse 

volkeren tot naties en zelfs regio's.  

U kunt de film van acht minuten op internet bekijken via de link:  
https://www.youtube.com/watch?v=H8c5RBDs6Ds 

 

De musical 'Vis-à-vis' 

Al sinds 2019 is de 

musicalgroep van de Nieuwe 

Kerk in Rijswijk, waarin ook 

mensen uit andere 
gemeenten meedoen, bezig 

met een nieuwe musical. 

Na improvisaties op teksten 

rond het thema 'Kijken en 

Zien' is een mooi, leuk en 

soms zelfs hilarisch verhaal 
geschreven. Ook de liederen 

en de muziek zijn 

zelfgeschreven. Zo ontstond 

de musical 'Vis-à-vis'. 

Een verhaal over mensen die tegenover elkaar komen te staan; vis-à-vis dus. 

Dat kan verlammend werken, is er dan een uitweg ... is er een oplossing? 
Komen er nog meer mensen tegenover elkaar te staan, of komt de oplossing uit 

onverwachte hoek? 

U kunt het allemaal gaan zien in onze musical 'Vis-à-vis'. Door corona is de musical 

al vier keer uitgesteld! Sinds maart zijn de repetities weer in volle gang en doet 

iedereen enthousiast zijn best om straks een mooi resultaat neer te zetten. 

Aangezien er mensen uit verschillende gemeenten meedoen, zouden we het fijn 

vinden als ook gemeenteleden van de andere kerken komen kijken. 
Iedereen is welkom! 

 

 

De uitvoeringen zijn op: vrijdag 7 oktober: 20.00 uur 

zaterdag 8 oktober: 20.00 uur 

zondag 9 oktober: 15.00 uur 
 

Kaartjes zijn te bestellen via musicalprojectnk@gmail.com 

We zien u graag in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364 in Rijswijk. 

Heel graag tot ziens. 

 

Namens de organisatie, 

Marianne Kamphuis 
 

 

Op reis, daar gaan we hand in hand  

Naar een bestemming of toch je gedachten?  

 

Reizen doen we allemaal. Van ons huis 
naar het werk. Van ons huis naar de 

supermarkt of naar familie. Veel van 

onze reizen zijn kort en hebben een 

duidelijk doel. Ze brengen ons van a 

naar b. Onze reistijd is daarbij meer 

dan verloren tijd tussen twee 
bestemmingen. Hij biedt een overgang 

waarin je je gedachten kunt ordenen. 

Hij geeft rust, biedt opklaringen in je hoofd en geeft ‘ritselruimte’: ruimte om in te 

wonen, om los te laten en aan iets nieuws te kunnen beginnen.  

https://www.youtube.com/watch?v=H8c5RBDs6Ds


 

Ga je op reis deze zomer, per auto, fiets, trein of vliegtuig? Of zit je even stil op je 

balkon of in je tuin en geef je ruimte aan de reizen in je hoofd?  

 

Lees verder  

 

 

 
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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