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Kerkdiensten 
Zondag 19 juni 9.30 uur Jan Stolk 

Collecten: 1. Stichting Eva Demaya 2. Kerk 

Komende diensten 
Zondag 26 juni 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft 
Zondag 3 juli 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Zomerdienst. Met medewerking van 
gospelkoor Living Words. 
 
Bij de dienst van 19 juni 
Het preekrooster gaf aan dat aanstaande zondag ds. Christiaan Donner zou 
voorgaan. Hij heeft zich echter een paar dagen geleden ziek gemeld.  
Ondanks diverse pogingen bleek het niet mogelijk om op zo korte termijn een 
vervanger te vinden. Jan Stolk toonde zich gelukkig bereid om de ingeroosterde 
voorganger te vervangen.  
Volgens het leesrooster is Lucas 16: 19-31 aan de beurt, de parabel van Jezus 
over de rijke man en de arme Lazarus. ‘Arm en rijk in crises’ is zondag dan ook 
het thema. De vraag is of het teveel aan rijkdom en het teveel aan armoede is 
op te lossen en of de gelijkenis in Lucas 16 daarvoor een ethische handreiking 
biedt. Uit de bijbel komen waarden als oog voor de schepping, verdeling van 
geld en goed, gerechtigheid en duurzaamheid. Hoe kunnen wij die  bijbelse 
ethiek vormgeven in het huidige sociaal-economisch handelen in deze tijd? 
Wij wensen vanaf deze plek ds. Christiaan Donner het allerbeste toe. En Jan 
Stolk natuurlijk veel succes op de preekstoel! 
 
Van de diaconie 
In de kliniek van het Centrum komen regelmatig 
patiënten die ondervoed zijn. De oorzaak hiervan 
kan zijn een chronische ziekte, zoals aids, of een 
acute ziekte met sterk gewichtsverlies, zoals 
malaria, diarree of longontsteking. Een andere 
oorzaak is een langdurig eenzijdig dieet dat leidt 
tot ondervoeding. Het overwegende probleem 
echter is dat nog steeds een deel van de mensen 
thuis te weinig voedsel tot hun beschikking hebben. Vooral in de maanden 
januari tot april, voordat de nieuwe oogst van voedselgewassen beschikbaar is, 
is ondervoeding een frequente aandoening. Om al deze kinderen en zieke 
volwassenen bij te staan, en om hun genezing te bevorderen, hebben we voor 
hen voedselpakketten en melkpoeder beschikbaar in de kliniek. 
 
Helpt u weer mee de u bekende Eva Demaya Stichting te ondersteunen? 
Geef in de collecte of maak een bijdrage over aan Diaconie/ZWO Protestantse 
Gemeente NL90 RABO 0368100049 o.v.v. Eva Demaya Stichting. 
 
De 2e collecte is voor onze kerk.  

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


 

Twee moeders ontvangen melk voor hun baby’s 
 
 
Save the date: 
 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Werken als koster in de Westerkerk op het Westerhonk. 
Sinds 5 jaar ben ik koster in de Westerkerk en met veel plezier ga ik daar heen, 
soms nog wel eens op extra dagen als Kerstavond, of de herinnerwandeling 
voor de overledenen op 1 november. 
Wat mij het meeste raakt, is dat deze mensen door sommige mensen van 
buiten het Westerhonk, als “anders” worden gezien, terwijl de mensen op het 
Westerhonk vaak beter weten hoe zij zich moeten gedragen dan sommige 
mensen daar buiten. 
Ik moet weleens denken, toen ik op de lagere school zat, hadden wij in het dorp 
iemand met een verstandelijke beperking: Paulie. Als je dan zei: “Paulie jij bent 
gek” , kreeg je het antwoord: “ Ja jij….!” Ik denk nu weleens: wat had deze 
jongen gelijk. 



 

Zondagsmiddags ga ik er met veel plezier heen en met een koster van de 
bewoners, wordt in korte tijd de kerkzaal in orde gebracht. En het mooiste is, 
dat onder het klaar maken van de Kerkzaal altijd de beamer al aanstaat en er 
vaak óf liederen van Johannes de Heer óf opstandingsliederen klinken. Als de 
eerste kerkgangers komen  met een stralend gezicht, dan is mijn dag al goed 
en wordt het verder alleen maar beter. 
Deze diensten zijn echt feesten, fijn dat het nu wel weer  kan. 
Wim Neeleman 
 
Van de redactie 
In de zomermaanden juli en augustus ontvangt u de Nieuwsbrief eenmaal per 
twee weken en wel op de volgende data: 
 1 juli 
15 juli 
29 juli 
12 augustus 
26 augustus 
Volgende week vrijdag 24 juni zal u de nieuwsbrief gewoon nog ontvangen.  
 
 
Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 
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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