
Nieuwsbrief De Lichtbron 24 juni – 1 juli 2022 

 

Kerkdiensten 

Zondag 26 juni 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft 

Collecten: 1. Kerk in Actie: Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren 
2. Kerk 
 

Komende diensten 

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

gospelkoor Living Words. 

Zondag 10 juli 9.30 uur ds. Dennis Verboom, Leiden 

 
Bij de dienst van 26 juni 

Op zondag 26 juni as. neemt ds. O. Kroese ons mee in het verhaal van Ruth. In het 

boek Ruth worden de dingen pas langzaamaan duidelijk. Na een moeizaam leven in 

Moab komen Naomi en haar schoondochter aan in Betlehem. Wat zal de toekomst 

Ruth en Noami brengen in de nieuwe situatie? 

Dan komt er een initiatief van de kant van Ruth. Ze gaat aren lezen. Ze komt op de 
akker van Boaz terecht, nog een verre verwant van de man van Naomi. ‘Laat af en 

toe maar eens een handje extra liggen’, had hij tegen zijn knechten gezegd. Dat 

gaat zo door tot het eind van de graanoogst. Maar dan komt er een dood punt. Hoe 

moet het verder nu de graanoogst voorbij is ……? 

In ons leven is er vaak een afwisseling tussen activiteit en passiviteit. Vaak moeten 

we ons voor dingen inzetten: go for it. Maar er zijn ook momenten dat je het niet in 

de hand hebt dat je de uitslag moet afwachten. 

Hulp voor mensen zonder papieren 

In Nederland verblijven enkele tienduizenden 

migranten zonder verblijfsvergunning en geldige 

papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven 

vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen 

niet werken en hebben geen recht op sociale 

voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke 

initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa 

Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, 

die ongedocumenteerden helpen met informatie, 

advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht 

voor een warme maaltijd, worden geholpen met 

ingewikkelde post en als er een medisch probleem 

is. 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


 

Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen zonder papieren. Geef in de collecte 

of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in ACtie o.v.v. 

Hulp ongedocumenteerden.  

Meer informatie op kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden 

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

 

Diaken gezocht 

De diaconie/ZWO van onze kerk bestaat momenteel uit 4 diakenen en een ZWO-er; 

Lia van Ooijen-Leerdam (penningmeester), Ellen Ouwehand (secretaris, ZWO), Adri 

van der Wal-de Maa, Franny Vogelaar-Schut en Peter de Jongh (voorzitter). 

Volgend seizoen zal Adri na zes jaar trouwe dienst het college verlaten, en hebben 

we een vacature in te vullen. Tot op heden hebben we helaas nog niemand bereid 

gevonden om dit mooie werk te doen. En met drie diakenen is het rooster voor het 

wekelijkse werk in de eredienst helaas ‘niet te doen’. Daarom zoeken we één, maar 

liefst twee diakenen die betrokken zijn bij het diaconale werk in onze gemeente.  

 

De meeste diakenen zijn helpers en doeners, met een open oog voor kwetsbare 

mensen, en voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld springen we in de 

bres. De diaconie/ZWO heeft verschillende aandachtsgebieden: plaatselijk werk – 

binnen en buiten onze kerkelijke gemeente zoals de koffieochtenden, bid- en 

dankdag, de kerstviering voor ouderen en het delen in lief en leed van 

gemeenteleden; in onze regio – Streekverband De Tien, Diaconaal Platform 

Westland, maar ook bijvoorbeeld inzameling voor de Voedselbank Westland en de 

Zonnebloem, landelijk -PKN/Kerk in Actie voor allerlei diaconale en pastorale 

projecten, en wereldwijd met de ondersteuning van enkele diaconale projecten.  

De diaconie brengt dit werk in de gemeente van De Lichtbron met informatie, 

gebed en de inzameling van gaven. Verder verzorgt de diaconie de viering van het 

Heilig Avondmaal, de inzameling van gaven volgens een rooster en natuurlijk elke 

diaconale vraag die we tegenkomen. 

 

De diaconie vergadert ongeveer 10 keer per jaar. De vergadering kent een 

betrekkelijk vaste agenda, voornamelijk bestaande uit: het plaatselijk werk, de 

penningmeester, De Tien, post en informatieverstrekking voor nieuwsbrief en 

beamer. De sfeer in de vergadering is gemoedelijk. 

 

De diakenen hebben een functie in de kerkdienst en zijn tevens lid van de grote 

kerkenraad die circa 4 keer per jaar bijeenkomt. Gemiddeld kost diaken zijn 8 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 diaconie/ZWO, 
of mail naar: diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl. 

 

 

Uit de gemeente  

Voor veel senioren is juni de vakantiemaand bij uitstek. Het is lang licht, nog niet 

zo druk en dikwijls mooi weer. Ook in de gemeente merken we, dat voor wie het 
mogelijk is er nog even tussen uit gaat. Voor allen die vakantie hebben of nog 

krijgen: geniet van de rust, de vrijheid, de natuur en het ontspannen samenzijn 

met de familie.  

We denken ook aan allen die aan huis gebonden zijn door ziekte, ouderdom of 

andere oorzaken. Laten wij als gemeente aan hen denken in onze gebeden, maar 

ook daadkrachtig: stuur eens een gezellig kaartje of bel eens even met mensen die 

je al een tijd niet gezien hebt. Pak het jaargidsje erbij, daarin kun je alle namen en 
gegevens van gemeenteleden vinden.  

http://kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden


Wij mogen elkaar de liefde van God toe wensen en erop vertrouwen dat Hij ons 

altijd nabij is, thuis of waar ook ter wereld. 

 

Een inspirerende week in Taizé (Frankrijk)! 

Voor alle jonge mensen in het Westland gaat Westland Missionair in de 

herfstvakantie (22 tot en met 30 oktober) een reis organiseren naar Taizé. De 

broeders van Taizé ontvangen jaarlijks duizenden jongeren van 15 tot 28 jaar, die 

samenkomen om elkaar te ontmoeten, samen te praten, te zingen en te bidden. Er 
komen jongeren uit alle landen van de wereld en de voertaal is soms NL, soms 

Engels. 

  

De hele week (8 dagen) zijn er ontmoetingen, gesprekken en discussies met 

jongeren van jouw leeftijd. Thema’s als vrede, samenwerking, huwelijk, 

discriminatie en uitsluiting kunnen langskomen en meer …! Er zijn vieringen en er 
wordt gezongen en ’s avonds zijn er kampvuren met muziek. Kijk ook eens 

op https://www.taize.fr/nl_rubrique461.html 

  

Als je info wilt of je wilt inschrijven dan stuur je een e-mail 

naar WestlandTaize@gmail.com met daarin je naam, leeftijd, 06-nummer. Een 

week (8 dagen) loopt van zaterdag tot en met de zondag van het volgende 

weekend. Als je over een auto (en rijbewijs) beschikt horen we dat ook graag. 
  

Alles is inclusief maaltijden en activiteiten, je slaapt in je eigen tent (alleen of met 

anderen). Het verblijf in Taizé kost 80 euro. Afhankelijk van hoeveel personen die 

er meegaan, kost een retourtje (reiskosten) tussen de 120 en 170 euro per 

persoon. De week Taizé (8 dagen) kost dan in totaal tussen de 200 en 250 euro, all 

inclusive. 
  

De inschrijving staat open voor iedereen van 18 tot en met 28 jaar. Het maakt niet 

uit of je wel of geen religie hebt. Wil je mee naar Taizé? Schrijf je dan in 

via WestlandTaize@gmail.com!  
 

 

Zomerdienst 3 juli 2022 09.30 uur in De Lichtbron 

Thema: Op weg gaan 

M.m.v. koor Living Words uit Valkenburg 

 

In de maanden juli en augustus zal de Nieuwsbrief eenmaal per twee 

weken uitkomen op 1 juli, 15 juli, 29 juli, 12 augustus en 26 augustus. 

 

Ontmoeting 

Er is een vreugde, die te groot voor woorden 

een uitweg vindt in woordeloos gebed; 

een stroom van dank, die buiten alle boorden 

mijn levensakker onder water zet. 

Er is een rust, die niemand kan verstoren, 

en een geloof dat mij geen mens ontneemt, 

de zekerheid, dat ik bij U mag horen, 

dat niets ter wereld mij van U vervreemdt. 

Er is een haven, waar ik in kan landen, 

een schuilplaats, waar ik voor de stormen vlucht, 

https://www.taize.fr/nl_rubrique461.html
mailto:WestlandTaize@gmail.com
mailto:WestlandTaize@gmail.com


een havenlicht, dat altijd hel blijft branden, 

een ster, die schittert aan een zwarte lucht. 

Want Gij staat op elk kruispunt van mijn leven, 

Gij kent mijn zorgen, vóór ik ze u zeg; 

ik weet mij door Uw engelen omgeven, 

en kom U tegen, Heer, op elke weg. 

 

Nel Benschop, uit Een vlinder van God 

 

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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