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Kerkdiensten 

 
Zondag 22 mei 9.30 uur ds. Bart Schoone, Poeldijk 

Collecten: 1. Kerk in Actie, binnenlands diaconaat: op adem komen in 

jeugddorp De Glind 2. Kerk  

 

Donderdag 26 mei 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Hemelvaartsdag, gezamenlijke 

dienst met de Hervormde gemeente in De Lichtbron. Met medewerking van een 

gelegenheidszangkoor van leden van de Pleinkerk en De Lichtbron 

Collecten: 1. Vluchtelingenwerk Westland 2. Kerk 
 

Komende diensten 

Zondag 29 mei 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Viering Heilig Avondmaal 

 

Bij de dienst van 22 mei: Een moeilijk verhaal uit de bijbel 

Wat staan er toch moeilijke verhalen in de bijbel. Neem het verhaal van Job. Bij Job 
lezen we dat de zonen van God (de hemelbewoners volgens de NBV) hun 

opwachting komen maken bij de Heer. Eén van hen heeft een naam: Satan. Maar 

hij hoort klaarblijkelijk bij de hemelse hofhouding. En hij krijgt toestemming om Job 

op de proef te stellen. Zondag nóg zo’n bijbelgedeelte. Ik wil met u nadenken over 

Abraham die zijn zoon Isaäk moet offeren. Eigenlijk onbegrijpelijk dat zoiets in de 

bijbel staat.  
Een bijbelgedeelte om je heel goed in in te leven. Daarom: lees het thuis alvast 

eens door (eventueel ook in de NG-vertaling): Genesis 22: 1-19.  

Het wordt spannend!!        

Ds. Bart Schoone 

 

Bij de eredienst op Hemelvaartsdag in De Lichtbron  

We kunnen Jezus’ hemelvaart zien als God, die Jezus’ leerlingen – en dus ons – het 
vertrouwen geeft dat we Gods boodschap op aarde kunnen verspreiden, ook al is 

Jezus in de hemel.  

In de eredienst op Hemelvaart, die we op 26 mei traditiegetrouw samen met de 

Pleinkerk vieren in De Lichtbron, lezen we het verhaal van Jezus’ hemelvaart 

volgens het evangelie naar Lucas. Daarin lezen we ook de opdracht aan de 

leerlingen om te getuigen van Jezus’ opstanding en van Gods goede nieuws. We 
lezen uit het Oude Testament de roeping van Ezechiël. Deze profeet krijgt in een 

visioen het vertrouwen om Gods boodschap over te brengen.   

Hoe staan wij in die lijn van Ezechiël en de leerlingen van de historische Jezus? 

 

Vóór de eredienst is er dauwtrappen voor mensen uit de rooms-katholieke kerk, de 

Pleinkerk en De Lichtbron. Vanaf half 8 vertrekken met een korte tussenpauze 
tweetallen vanaf De Lichtbron voor een wandeling van ongeveer drie kwartier. Ook 

met een rollator is deze wandeling goed te doen. Behalve een routebeschrijving, 

krijgt u ook vragen mee voor onderweg.  

Na de eredienst is er een gezamenlijke fietstocht van de Pleinkerk en De Lichtbron. 

Vanaf half 11 is er koffie in de voorzaal van de Pleinkerk. De fietstocht start om 

kwart over 11. 

 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


Gedicht Hemelvaart  

U bent niet van een land, ras of volk, 

niet van een eeuw, een tijdperk, een cultuur, 

niet van een leer, traditie of een kerk, 
u bent verheven boven de natuur. 

 

Uw monarchie omspant de hele wereld, 

u overziet hem in een oogopslag, 

u bent aan coalities niet gebonden, 

uw almacht laat zich gelden dag en nacht. 

 
Daarom bent u niet hier, maar zetelt ginds, 

strategisch, doelgericht en onvermoeid, 

vervuld van missiedrang, vol vuur en haast. 

 

Maar niet uw grootheid en gezag zozeer, 

veeleer uw liefdevolle Geest is het die mij, 
een steeds weer zondig mens, steeds méér verbaast.  

 

Koos Geerds 

Uit: ‘Met en zonder Jezus’ over Hemelvaart van de Protestantse Kerk 

 

Oog voor kinderen in pioniersplekken 
Pioniersplek Het Badhuis wil een huiskamer en 

ontmoetingsplek voor de wijk zijn. Ook voor kinderen 

en jongeren. Voor hen is er in de Kidsclub en Badhuis 

ForYouth alle ruimte voor gezelligheid, leuke 

activiteiten en goede gesprekken. Ze kunnen op 

verschillende momenten in de week chillen met hun 

vrienden en vriendinnen, spelen met de spelcomputer 
en snacken rond etenstijd. Tijdens de wekelijkse 

bijbelclub kunnen kinderen zingen, luisteren naar een 

verhaal, knutselen en samen een spel spelen. Naast 

alle gezellige activiteiten is er in de Zwijndrechtse 

pioniersplek ook tijd en ruimte voor persoonlijke 

gesprekken over levensvragen en zingeving. 

Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk.  

 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over aan 

Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente NL90 RABO 0368100049 onder 

vermelding van Pioniersplekken 

Ook kunt u uw bijdrage direct overmaken aan de PKN op NL10 ABNA 0444 444 777 

t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair werk mei. 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

Meer inofrmatie: www.kerkinactie.nl/collecte en www.kliederkerk.nl 

 

 

  

http://www.kerkinactie.nl/collecte
http://www.kliederkerk.nl/


Hemelvaartsdag 26 mei 2022 collecteren wij voor Mercy 

Ships. Een organisatie die ziekenhuisschepen inzet om levens te 

veranderen en landen te dienen. Mercy Ships streven ernaar het 

model van Jezus te volgen, om hoop en genezing te brengen 

naar de vergeten armen van uit de waarden als God liefhebben en 

anderen liefhebben. 

Hoe het begon 
In 1964 raast de orkaan Cleo over de Bahama’s, waar de negentienjarige Don 

Stephens met een team van Jeugd met een Opdracht (JmeO) verblijft. Terwijl ze 

schuilen voor de storm in een oude vliegtuighangar hoort Don een gebed dat zijn 

leven voor altijd zou veranderen. Het gebed is van een meisje dat bidt om een 

ziekenhuisschip, gevuld met vrijwilligers en medische apparatuur, om hulp te 

bieden aan mensen in nood. Dertien jaar later start Don Stephens een avontuur dat 

leidt tot het oprichten van Mercy Ships. 
 

A dream that refused to quit 

 

Nu en morgen 

Elk jaar sterven wereldwijd 17 miljoen mensen aan aandoeningen die voorkomen 

hadden kunnen worden door veilige chirurgische zorg. Daar wil Mercy Ships iets 
aan doen. We varen met ons ziekenhuisschip, volledig bemand met vrijwilligers, 

naar Afrika om daar hoogkwalitatieve medische zorg te bieden. Op het schip voeren 

we gratis operaties uit en trainen we lokale gezondheidswerkers. Al 40 jaar volgt 

Mercy Ships het voorbeeld van Jezus door om te zien naar de armen en de zieken.  

‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 

onaanzienlijkste van mijn broeders of 

zusters, dat hebben jullie voor Mij 
gedaan’  

Mattheüs 25 vers 40 

 

Helpt u mee? Hartelijk dank voor uw 

betrokkenheid die dit werk mogelijk maakt! 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over 

aan Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente 

NL90 RABO 0368100049 onder vermelding 

van Mercy Ships 

 

Hemelvaart in de islam  
De islam kent ook een Hemelvaartsdag. Lailat-ul-Meraj (Hemelvaart Mohammed) 

staat voor de nacht waarop de profeet Mohammed spiritueel opsteeg tot in de 

hemel en bij Allah een plaats kreeg. Op zijn weg naar Allah ontmoette de profeet 

achtereenvolgens Adam, Abraham, Mozes, Jezus en andere profeten. Het doel van 

deze spirituele tenhemelstijging  was om de status van Mohammed te bevestigen. 

Moslims geloven dat geen enkel menselijk wezen ooit tot zo iets in staat is. 
Uit: ‘Met en zonder Jezus’ over Hemelvaart van de Protestantse Kerk  

 

 

  



Agenda 

Dinsdag 24 mei 19.30-21.30 uur Gespreksgroep bij Jan en Sjoukje Stolk 

Zondag 5 juni 9.30 uur Kindernevendienst+ 

 
Welkom   

om aan te sluiten bij de avondgespreksgroep. Dinsdag 24 mei van 19.30 tot 21.30 

uur. Deze keer bij Jan en Sjoukje Stolk. 

 

Na de koffie en het delen van lief en leed vervolgen we ons gesprek over doop en 

avondmaal. We doen dat aan de hand van het boekje ‘Tastbare Nabijheid’ van 

Klaas Willem de Jong en Jan Muis. De doop en het avondmaal zijn de twee 
sacramenten van de protestantse traditie. Het zijn handelingen waarin de nabijheid 

van God in de gemeente tastbaar wordt. Vragen uit het boekje geven een begin 

aan het gesprek, maar de gedachtewisseling kan alle kanten uitwaaien. Wilt u/jij 

een keer meedoen in dit gesprek bel dan met Harmke Verkerk, tel: 0174 294940 

om de tekst voor deze avond te ontvangen. 

 
Tieners 12-21 jaar 

Heb je op 18 juni nog niets in de agenda staan? 

Voor jongeren uit de gemeente wordt dan een sportieve activiteit met eten 

georganiseerd in Wateringen door verschillende kerken met als doel een gezellige 

middag en ontmoeting met leeftijdgenoten. Je mag een vriend(in) meebrengen. 

Lijkt het je leuk om mee te doen, of wil je er eerst meer over weten? Mail dan 
naar ejf.ouwehand@caiway.nl 

 

Pinksteren in het park 

Zondag 5 juni vieren we weer met alle kerken van Wateringen en Kwintsheul 

Pinkster in het Park, een Openluchtviering in het Hofpark. 

Pinksteren is het feest van de geboorte van de kerk. Je kunt ook denken aan vuur, 

wind en de uitstorting van de Heilige Geest. Al deze elementen komen bij elkaar in 
het feest in het Hofpark. Samen zingen, samen vieren, samen sterk. Pinksteren in 

het Park! 

 

Muzikale medewerking wordt verleend door het Immanuel Angklung koor, 

jongerenkoor Corbulo en de muziekband van de Maranatha Kerk. Na de dienst 

ontmoeten we elkaar bij een kop koffie, thee en limonade. Voor de kinderen is er 
een speciaal programma tijdens de viering. Bij slecht weer wijken we uit naar de 

Kolenkit, Harry Hoekstraat 37 Wateringen 

 

Voor meer informatie: 

Zondag 5 juni 2022, Voorweide Hofpark Wateringen, 10.30 uur 

 

Van de diaconie 
Afgelopen woensdag hebben we een geslaagde ochtend gehad met een aantal 65+ 

gemeenteleden. Het is de koster weer gelukt om een gezellige sfeer te creëren, 

waar iedereen onder het genot van koffie en een drankje elkaar kon ontmoeten en 

bijkletsen. Adri opende de ochtend met het volgende gedicht: 

 

Uw liefde in de wereld 
Geef ons ogen, die de kleine dingen van de gewone dag zien en in het licht zetten. 

Geef ons oren, die de verborgen vragen in het gesprek met anderen opnemen. 

Geef ons handen, die niet lang overleggen of ze zullen helpen en goed zullen zijn. 

Laat uw licht doordringen door het venster van onze ziel in ons binnenste, zodat wij 

zullen stralen in onze omgeving en onderweg met medemensen. 

Maak ons tot een venster, waardoor uw liefde in de wereld schijnt. 
 

  

mailto:ejf.ouwehand@caiway.nl


Kringloopwinkel deelt uit 

Woensdag 11 mei heeft 

de Kringloopwinkel 

Wateringen-Kwintsheul 
weer haar 25ste 

financiële uitdeelavond 

gehouden. De vijf 

kerken van Wateringen 

en Kwintsheul hebben 

een elk 6000 euro  

gekregen om te  
besteden aan goede 

doelen. 

De diaconie van De 

Lichtbron heeft het 

bedrag evenredig 

besteed aan 
Vluchtelingenwerk Westland, Stichting Hoop voor Albanië en Stichting Kinderhulp 

Dominicaanse Republiek. Op de groepsfoto de ambassadeurs die een donatie 

hebben ontvangen.  

Pieter Sekeris 

 

 
50 jaar Oecumenisch Avondgebed in De Ark 

Op 19 mei 2022 was het laatste 

Oecumenisch Avondgebed Open 

Ark in wat vroeger de kapel van De 

Ark was en nu de aula van Lupine 

Uitvaartverzorging. Rond de 

veertig mensen waren aanwezig 
van allerlei geloofsovertuigingen, 

inclusief twee van de oprichters in 

1972: ds. Klaas Wigboldus, 

destijds predikant in De Lichtbron 

en Huib van Namen, gemeentelid 

van De Lichtbron. 
De voorbereidingsgroep had een 

inspirerende liturgie voorbereid 

met als thema: ‘Mogen allen één 

zijn!’. De muziek werd verzorgd 

door solist Piet Onings en Jan van Westenbrugge op orgel.  

Huib van Namen heette ons welkom en gaf een korte terugblik. De Schriftlezingen 

waren uit verschillende vertalingen: Deuteronomium H6, verzen 4 en 5; en het 
evangelie van Johannes H13, verzen 33, 34 en 35. Ds. Wigboldus hield de 

overdenking. Na het avondgebed ontving Huib van Namen een schilderij, dat 

kiemkracht verbeeldt, zie de foto. 

Vervolgens was het tijd voor koffie, thee en lekkers en vooral napraten met 

mensen, die ik niet eerder heb gesproken en met bekenden, zoals Nel Aarnoutse. 

De woorden van de laatste spreker waren heel toepasselijk: Ga met God en Hij zal 
met je zijn. Dit oecumenische avondgebed stopt, maar de oecumene gaat door. 

(MZ) 

 

  



Maak ons nuttig 

 

Maak ons nuttig Heer,  

voor onze medemens 
die leeft en sterft in nood. 

Laat ons delen Heer, van onze overvloed. 

Laat onze liefde al uw wonderen doen. 

Lieve Heer, leer ons om u ook te zien 

in de ogen van de mensen die ons kwetsen. 

Laat ons zien, hoe de liefde zich vermomt 

en hoe mooi het is, te leven in uw dienst. 
 

Maak ons nuttig Heer,  

voor onze medemens 

die leeft en sterft in nood. 

Laat ons delen Heer, van onze overvloed. 

Laat onze liefde al uw wonderen doen. 
 

Lieve Heer, maak ons heilig, net als U, 

en laat Jezus elke dag in ons herleven. 

Geef ons moed, om uw mooie werk te doen. 

Geef ons liefde Heer, voor anderen en u. 

 
Maak ons nuttig Heer,  

voor onze medemens 

die leeft en sterft in nood. 

Laat ons delen Heer, van onze overvloed. 

Laat onze liefde al uw wonderen doen. 

 

Michiel van Heusden, Menno van der Beek 
(Geïnspireerd door gebeden van moeder Teresa) 

 

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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