
Nieuwsbrief De Lichtbron 17-24 februari 2023 

 

Kerkdiensten 

Zondag 19 februari 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft 
Collecten: 1. Alzheimer Café Westland. 2. Kerk 

 

Komende diensten 

Zondag 26 februari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs m.m.v. Gelske van der Duin (zang) 

Zondag 5 maart 9.30 uur ds. Erika Dibbets, Schipluiden 

 

Bij de dienst van 19 februari 
Thema: Een tempel van levende mensen. 

Wat vroeger nog toelaatbaar was, kan nu niet meer. Een stenen tempel staat waar hij 

staat, voor eeuwen. Dat wordt anders als levende mensen de bouwstenen zijn van de 

tempel. Levende mensen groeien en in de komst van het Koninkrijk is ook groei. 

Stilstand is achteruitgang, ook in moreel besef. Dingen die vroeger konden kunnen nu 

niet meer. 
Dr. Otto Kroesen 

 

Van de diaconie 

Als eerste willen we melden dat de diaconie 455 euro, de opbrengst van de extra 

collecte voor Syrië van afgelopen zondag, namens de gemeente van De Lichtbron 

mocht overmaken. Daarnaast komen er nog steeds giften binnen op de rekening van de 
diaconie. Dit kunt u nog steeds overmaken op rekeningnummer  

NL90 RABO 0368 1000 49 t.n.v. diaconie/ZWO Protestantse Gemeente Wateringen-

Kwintsheul, o.v.v. “Noodhulp Syrië”. 

Op zondag 19 februari collecteren we voor 

het Alzheimercafé Westland. Het Alzheimer 

Café is bedoeld voor mensen die op een of 

andere manier met dementie te maken 

hebben, en voor belangstellenden. Het 

Alzheimer Café is geopend op iedere derde 

maandag van de maand, met uitzondering 

van de maanden juli en augustus.  

Adres: Hof van Heden, Dijkweg 20, 

Naaldwijk.Contact: Klazien Donker 

k.donker-noordam@alzheimervrijwilligers.nl. 

 

Programma de komende maanden: 

20 februari van 19.30-21.00 uur: Onbegrepen gedrag 

20 maart van 19.30-21.00 uur: Communicatie en dementie 

17 april van 19.30–21.00 uur: Juridische aspecten bij dementie. 

Inloop vanaf 19.00 uur 

Wilt u meer informatie? Kijk op Alzheimer-nederland.nl/regio, of neem contact op met 

Klazien Donker. 

 

 De tweede collecte is voor de Kerk. Beide doelen van harte aanbevolen! 
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Biddag voor gewas en arbeid 

Op 8 maart is het biddag voor gewas en arbeid. We 

gaan weer gezamenlijk een sobere maaltijd nuttigen, 

bidden voor het welslagen van de oogst en ons werk, 

en nadenken over wat de aarde ons jaarlijks weer 

geeft. We staan ook stil bij het project van Kerk in 

Actie: Boerinnen in Ghana. In het droge gebied is het 

moeilijk rondkomen van de opbrengst van het land. De 

plaatselijke kerk helpt hierbij door trainingen en 

samenwerking te stimuleren. Vanaf 26 februari kunt u zich inschrijven voor deelname 

aan de biddag. 

 
Agenda 

Zondag 19 februari 16.00 uur Kliederkerk in basisschool St. Jozef in Wateringen. 

Thema: ‘Met Abraham op reis’. 

Maandag 6 maart 10.00 uur koffie in de pastorie 

 

 
Actie Kerkbalans succesvol  

Heel hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen 

aan de actie Kerkbalans 2023! We kregen tot nu toe 

voor de kerk toezeggingen van 62.691 euro binnen. De 

penningmeester noemt dit resultaat zelfs ‘verrassend 

positief’, want het is bijna het bedrag waarvan hij in 

zijn begroting was uitgegaan. 
Voor de Diaconie/ZWO is een bedrag toegezegd van 

16.187 euro. Dat is een prachtig bedrag. De 

Diaconie/ZWO is dankbaar en blij met dit mooie 

resultaat. Hartelijk dank! Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor de 

kerk of de diaconie, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog! 

Tot slot een woord van grote waardering voor de 23 vrijwilligers die de enveloppen 
hebben bezorgd en de ingevulde formulieren een week later weer hebben opgehaald. 

Dank jullie wel!  

College van Kerkrentmeesters en Diaconie/ZWO 

 

Gespreksgroep dinsdagmorgen 14 februari 

De dinsdagmorgen-gespreksgroep sloot afgelopen week de bijeenkomst af met de 

‘Keltische zegenbede’ (bladzijde 1477 Liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk').  
Het zij je vergund in je levensavond te oogsten wat je hebt gezaaid.  

Dat velen mogen putten uit de wijsheid, waarin je bent gegroeid. 

Dat je ouderdom je niet bedrukt met angst en zorgen, 

maar een voorproef is van de eeuwige vrijheid, die op je wacht.    

De volgende keer is: dinsdag 14 maart 2023 

 
Huispaaskaars 

Ook dit jaar kunt u een huispaaskaars bestellen bij onze koster Kees Schrader. In de 

hal van het kerkgebouw vindt u vanaf zondag 19 februari een intekenlijst met 

afbeeldingen van de diverse kaarsen en hun afmetingen.   

Wilt u een huispaaskaars via e-mail bestellen, stuur dan een bericht aan 

kees.schrader@live.nl, dan zorgt Kees ervoor dat u een overzichtje ontvangt met de 
kaarsen en bijbehorende prijzen. 

De laatste mogelijkheid om een huispaaskaars te bestellen is zondag 5 maart, dan bent 

u ervan verzekerd dat uw huispaaskaars voor Pasen beschikbaar is. 

 

Aswoensdag: woensdag 22 februari 19:00 uur oecumenische viering St. 

Andreaskerk Kwintsheul 

Aswoensdag staat in het teken van boete. Je betoont spijt over je fouten en verklaart 
dat je een beperkt mens bent. Vandaar die as: uiteindelijk zijn alle mensen stof. Diaken 
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Walther Burgering en Jan Zonneveld zijn de voorgangers in deze 

oecumenische Aswoensdagviering met als thema “Met oprecht hart”. We zingen 

liederen, luisteren naar een overdenking en bidden. De voorgangers geven de 

kerkgangers, die dat willen, een ‘askruisje’: het vegen met as van een kruisje op het 
voorhoofd. Je hoeft geen regelmatig kerkganger of lid van een kerk te zijn om mee te 

mogen doen. Van harte welkom! 

 

Liederen Epifaniëntijd 

Nu het bijna Aswoensdag is, het laatste Epifanie-lied uit het Liedboek 'Zingen en bidden 

in huis en kerk', Lied 518 ‘Hoe helder staat de morgenster’, verzen 1 en 4.  

Wanneer de tekst gecentreerd wordt gezet, is een kelk zichtbaar, symbool van de 
Avondmaalsbeker. 

 

Hoe helder staat de morgenster, 

en straalt mij tegen van zo ver, 

de luister van mijn leven. 

Kom tot mij, zoon van David, kom, 
mijn koning en mijn bruidegom, 

mijn hart wil ik U geven. 

Lieflijk, 

vriendelijk, 

schoon en heerlijk, 

zo begeerlijk, 
mild in ’t geven, 

stralend, vorstelijk verheven. 

 

Hoe liefelijk is uw gelaat; 

als Gij uw ogen op mij slaat, 

dan doet de vreugd mij beven. 

Gij Jezus, zijt zo trouw en goed; 
uw woord en geest, uw vlees en bloed, 

zij zijn mijn ziel, mijn leven. 

Heer des 

hemels 

laat, getrouwe, 

mij aanschouwen, 
uw erbarmen. 

Herder neem mij in uw armen. 

 

Tekst en melodie: Philipp Nicolai,  

vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt   

 



Paasgroetenactie 2023 

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen 

gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan 

gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen 
in het buitenland. Samen met vrouwelijke 

gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant 

Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat 

op de paaskaarten. “Het beeldt het graf uit dat met 

Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf zijn leven uit 

liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een 

nieuw begin.” 
 

Ook onze gemeente doet mee aan de 

Paasgroetenactie. Zondag 19 en 26 februari kunt u uw 

bemoediging op een kaart schrijven na de kerkdienst. 

U kunt ook mailen naar diaconie@protestantsekerk-

delichtbron.nl. Dan breng ik een kaart bij u langs. 
 

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets 

persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan 

overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een 

feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden 

uitgedeeld. 
 

Bij de paasgroetenkaart ontvangen gedetineerden een extra kaart met postzegel om 

zelf naar iemand te sturen. Daar wordt altijd dankbaar gebruik van gemaakt. "Een man 

was zo blij met zijn kaart, hij had zijn familie nog niet kunnen bereiken en had geen 

geld voor een telefoonkaart. Hij had gebeden om een oplossing en de kaart voelde voor 

hem als gebedsverhoring". 

We hopen dat velen van u een paasgroet willen schrijven! Alvast hartelijk dank! 
Vanuit De Diaconie/ZWO, Ellen Ouwehand 

 

Doe jij ook mee met het Christelijk Kinderkoor? 

Ben jij tussen 6 en 12 jaar oud en houd je van zingen? 

En ben jij niet bang om op te treden? Dan ben je van 

harte uitgenodigd voor het Christelijke Kinderkoor. Om 
de week op donderdagavond oefenen we van 19:00 

tot 19:45 uur in ‘De Smidse’, Plein 5 in Wateringen. 

We leren daar om samen te zingen en plezier te 

hebben met elkaar! We zingen eigentijdse 

kinderliederen. 

Geef je op bij Gesina Joziasse, kinder-/jeugdwerker bij 

de Hervormde Gemeente Wateringen, 06-31991562. 
 

Activiteiten in het Westland 

Donderdagavond 23 februari 20.00 uur is er een thema-avond met ds. Ad van 

Nieuwpoort (Maranathakerk Den Haag). Van Nieuwpoort legt het verhaal van Job naast 

de verhalen van mensen die hij in zijn werk tegenkomt in tijden van ziekte, scheiding, 

rouw, burn-out en gemis.  
Locatie: De Rank in De Lier 

 

Dinsdagmorgen 28 februari 9.30 uur is de maandelijkse, christelijke Aglow-bijeenkomst 

met als spreker Irene Agbana. Het thema is: ‘Jezus kennen’.  

Locatie: Gideon-gebouw, Prins Hendrikstraat 16, Naaldwijk. 
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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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