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Kerkdiensten 

Zondag 31 juli 9.30 uur ds. Nienke Meinster-de Ronde, Pijnacker 

Collecten: 1. Kerk in Actie: Actie Vakantietas 2. Jeugdwerk 

Zondag 7 augustus 9.30 uur dhr. Roeland van Dam, missionair pionier, 

Wateringen  

Collecten: 1. Stichting Avavieren 2. Kerk 

Komende diensten 
Zondag 14 augustus 9.30 uur ds. Marjan Zebregs 

Zondag 21 augustus 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft 

 

Bij de dienst van 31 juli 

Petrus spreekt christenen aan als koninklijke priesters. Wat heeft dat te 

betekenen? En hoe zijn wij priesters, in onze tijd, met alles wat er in onze 
samenleving speelt? We zoeken met elkaar naar manieren om God en deze 

wereld te dienen. We laten ons daarbij inspireren door wat Petrus schrijft in 1 

Petrus 2:1-10. 

Ds. Nienke Meinster-de Ronde 

 

Van de Diaconie/ZWO 
 

Zondag 31 juli is het collectedoel: Actie Vakantietas 

 

Actie Vakantietas:  

“Die blije gezichten,  
daar doen we het voor” 

 

 

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in 

Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer klasgenootjes erop uit 

trekken, blijven zij achter. De zomervakantie is voor veel kinderen  groot feest: 

even niet naar school, leuke dingen doen en kamperen op een zonnige 
bestemming. Voor meer dan 400.000 kinderen in Nederland is de 

zomervakantie helemaal niet altijd leuk: zij groeien op in een gezin waar geen 

geld is voor een vakantie of voor een dagtripje naar de dierentuin.  

Kerk in Actie ondersteunt diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede met  

advies en informatie. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie deze 

kinderen verrassen met een Vakantietas. Een rugzak vol met leuke spulletjes  
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voor de vakantieperiode, als zij thuis blijven terwijl hun klasgenootjes op 

vakantie gaan. 

Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals 
armoedebestrijding bij kinderen.  

 

Geef in de collecteschaal na afloop van de kerkdienst, of maak uw bijdrage over 

aan de diaconie/ZWO o.v.v. Actie Vakantietas. 

U kunt ook uw bijdrage overmaken aan Kerk in Actie NL89 ABNA 0457 457 457  

o.v.v. Actie Vakantietas. 
 

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

Hartelijk dank! 

 

Zondag 7 augustus is de collecte voor stichting Avavieren. 

 

 
Stichting Avavieren maakt vakantie 

vieren met een handicap of een dagje uit 

met een beperking voor iedereen 

mogelijk.  

 

Kinderen en volwassenen met een 

beperking hebben de ruimte en 
voorzieningen om te genieten van een 

fijne dag uit of een heerlijke 

strandvakantie aan de kust van ‘s-

Gravenzande.  

 

Op Strandpark Vlugtenburg zijn negen zorgbungalows met alle hulpmiddelen die 
mensen met een beperking nodig hebben, zodat zij kunnen genieten van het 

strand, de zee en de mooie omgeving in het Westland. Stichting Avavieren 

organiseert ook speciale weken met diverse activiteiten tijdens de vakantie. Dit 

doet Avavieren tijdens de Avavieren-weken, maar ook in samenwerking met 

Stichting Wigwam.  

 

Steunt u het werk van Avavieren? 
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over aan de diaconie/ZWO o.v.v. 

Avavieren. 

 

Agenda 

Maandag 1 augustus 10.00 uur Koffie in de pastorie 

Dinsdag 2 augustus 10.00 uur gespreksgroep in De Lichtbron 

Donderdag 22 september 19.00 uur Vredesweeklezing 2022 in de St. Jan 

 

Koffie in de pastorie 

Op maandagmorgen 1 augustus is er vanaf 10 uur weer koffie in de pastorie 

aan de Pieter van der Plasstraat 1 in Wateringen. Tijd voor een gezellige babbel 

of een goed gesprek. De hond blijft op mijn werkkamer, dus schroomt u niet om 
te proeven of de koffie hier net zo lekker is als thuis. 

 

Gespreksgroep 2 augustus 10.00 uur in De Lichtbron  

Het jaarthema van de Protestantse Kerk voor 2021/2022 is:  

‘Van U is het Koninkrijk’, een regel uit het ‘Onze Vader’. 



Daardoor geïnspireerd gaan we met elkaar in gesprek over een stukje uit de 

Bijbel en een tekst over bidden uit het boek ‘Woorden en Verhalen, die er toe 

doen’, bijeengebracht door Annemiek Wijnker-Hoedjes en Kees Maas. 
Vooraf wordt de Bijbeltekst en de tekst over bidden naar u gemaild en – indien 

nodig – op papier bij u bezorgd. 

U bent van harte welkom om mee te praten of alleen te luisteren.  

Het duurt tot 11.15 uur en elke gespreksgroep staat op zichzelf. 

Vredesweeklezing 2022 ds. Bram Grandia 

‘Is oorlog soms gerechtvaardigd’? 
Donderdag 22 september 2022 

St. Jan de Doperkerk, Herenstraat 162 in Wateringen 

19.00 uur Korte gebedsdienst met als thema ‘generatie vrede’. Luisteren naar 

teksten, zingen en bidden voor vrede. Voorgangers: ds. Jan Henzen, Marcel Lie 

(VEMK) en diaken Walther Burgering  (Viering is ook via 

www.kerkdienstgemist.nl te volgen) 
Pauze 

20.00 uur Lezing ds. Grandia 

21.00 uur afsluiting met een hapje en een drankje 

Toegang is gratis 

Van harte welkom allemaal! 

Informatie bij:  

Dukky Schreiber oecumene@protestantsekerk-delichtbron.nlsecr.  
BOV (Begeleidingsgroep Oecumenische Vieringen) 

 

Bedankt 

We willen iedereen bedanken die ons voor ons 60-jarig huwelijksjubileum een 

mooie kaart via de post of de mail gestuurd heeft. Het heeft ons verrast om 

zoveel felicitaties te mogen ontvangen. 
Een hartelijke groet van 

Jan en  Adri van der Heiden-Hamel 

 

Een zomergroet naar… 

In de vorige Nieuwsbrief kreeg u al een aantal suggesties voor een zomergroet. 

Immers in deze tijd van het jaar kan het voor mensen (extra) stil zijn, omdat 

vaste activiteiten een zomerstop hebben en vaste bezoekjes door vakanties 
vervallen. Hieronder vindt u nog meer suggesties. 

 

Het verdriet van de zending: De stem van de kinderen in Nederland 

Zendingserfgoedreeks 1, Zuidland: Stichting Zendingserfgoed, tweede druk 

2022 

In januari 2022 kwam dit boek uit. 
Het bevat dertien interviews met 

kinderen die in pleeggezinnen of in 

een kinderhuis woonden, terwijl 

hun ouders in het buitenland voor 

de zending aan het werk waren. Het 

is opvallend dat er nooit over 
geschreven is. Het lijkt een 

verzwegen onderwerp te zijn. Veel 

van deze kinderen hebben daar erg 

onder geleden. Natuurlijk maakten 

kinderen van koloniale ambtenaren, 

diplomaten, militairen wensen die werkten bij Shell of andere grote bedrijven, 

en later NGO-mensen, dit ook mee. Maar bij de zendingskinderen kwam erbij 
dat vaak werd gezegd dat de scheiding van hun ouders nodig was, omdat de 

Heer hun vader of moeder tot dat andere werk geroepen had. Daardoor 

kwamen ze bijna vanzelf uit bij vraag wie God dan wel is, dat hij dit van 
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kinderen vraagt. Ook dat komt in dit boek uitgebreid aan de orde, aan de hand 

van Genesis 22, het verhaal over het offer van Abraham, hoewel dat uiteindelijk 

geen offer was. Maar wat betekent dat? 
Naar aanleiding van het verschijnen van het boek is er op 6 februari jl. de tv-

uitzending Jacobien op 2 aan gewijd. Deze uitzending is later nog herhaald.  

Wie het boek wil lezen, kan het voor € 15,00 bestellen op de website 

Zendingserfgoed, https://www.zendingserfgoed.nl/publicaties-van-stichting-

zendingserfgoed/.  

Freek Bakker 

 

 

Vruchtbare stad 

Afgelopen zondag was ik op de Floriade in 

Almere. Daar staat onder andere een ‘Tiny 

church’ (Kleine kerk). Deze kleine kerk is 
een initiatief van veertien verschillende 

geloofsgemeenschappen in Almere en 

omgeving. Bij de bouw van deze kerk is 

gelet op duurzaamheid. Zo heeft de kerk 

zonnecellen op het dak. De kerk kan 

draaien om optimaal te profiteren van de 

zon. In de tuin rondom de kerk staan 
twaalf beelden, de gaven van de Geest. 

Deze kerk is ook te koop (zie Funda voor meer informatie).  

 

Een vruchtbare stad? 

Alleen mogelijk door Gods aanwezigheid 

zijn liefde, blijdschap, geduld, vriendelijkheid 
goedheid, medeleven, trouw, zachtmoedigheid 

zelfbeheersing, geloof, hoop en vrede, 

ademend door ons heen. 

Een vruchtbare stad met toekomst! 

(Naar Galaten 5 vers 22 en I Korintiërs 13:13) 

 

Het thema van deze Floriade is ‘Growing Green Cities’ (Groene steden laten 
groeien). Van dat thema is het een kleine stap naar het bijbels visioen van de 

stad van de toekomst uit Openbaringen. Dat visioen beschrijft de ideale stad, 

omringd door een paradijselijke tuin; een volmaakt groene stad.  

Toch is al dat groen niet het meest wezenlijke van dit toekomstvisioen. Met de 

verwerkelijking van dit visioen is er een einde gekomen aan onrecht en geweld, 

ziekte en verdriet. God zelf zal alle tranen drogen. Als die stad er is, groeien er 
niet alleen fruitbomen en geneeskrachtige kruiden, maar er groeien ook de 

vruchten, die het leven pas echt leefbaar maken. De vruchten van de Geest: 

vreugde,  vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, liefde, blijdschap, trouw, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing, medeleven, geloof, hoop en liefde. 

De inzending van de kerken van Almere op de Floriade wil iets van dat 

toekomstvisioen van Openbaring verbeelden als bron van inspiratie om te 
bouwen aan groene steden, die werkelijk leefbaar zijn, omdat deze geestelijke 

vruchten er groeien. (MZ) 

Voor de uitwerking van hun ideeën heeft de ‘Stichting Kerk op de Floriade’ een 

open uitnodiging gestuurd aan Nederlandse kunstenaars. Het resultaat is te zien 

in twaalf kunstwerken rondom de kerk. Hierover meer in de volgende 

nieuwsbrieven.  

Ds. Marjan Zebregs 
   

Raad van Kerken over duurzaamheid  
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Op 15 juni stemden de vertegenwoordigers van de negentien lid-kerken van de 

Raad unaniem in met de nieuwe visienota ‘Naar een duurzame toekomst’. 

De nota beoogt een bijdrage te leveren vanuit de kerken aan het publieke debat 
in ons land over thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid, grondstoffen 

schaarste en verlies aan biodiversiteit. De relatie met de christelijke traditie, het 

bijbels getuigenis en de theologie is daarbij van wezenlijk belang. 

Voor de Raad van Kerken gaat duurzaamheid gaat over verhoudingenDe Raad 

hanteert een brede definitie van het begrip ‘duurzaamheid’: ‘Anders dan nog 

steeds wel wordt gedacht gaat duurzaamheid niet alleen over natuur en milieu. 
Goed beschouwd gaat het bij duurzaamheid om de (verstoorde) verhoudingen 

tussen mens en mens, mens en aarde en mens en God. Er zijn in de loop van  

 

decennia allerlei opvattingen van duurzaamheid gepasseerd, van breed tot 

smal, sterk tot zwak. Maar hoe je de term ook opvat, duurzaamheid heeft 

inherent maatschappelijke, sociale, economische en politieke implicaties en 
raakvlakken’.  

 

De jongste uitgave van Oecumenische Bezinning: ‘Ongekende jaren’ geeft een 

overzicht van 35 jaar Kerk en Milieu. Via de webshop op www.raadvankerken.nl 

kunt u dit boekje digitaal en op papier voor een klein bedrag bestellen.  

 

Als de wind waait met vlagen, zo verrassend waait de Geest 
De zomertijd geldt als de tijd van de Geest. Daarom nu de tekst van lied 700 uit 

het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk (Nieuwe Liedboek). Deze tekst 

lazen we ook als afsluiting van de gespreksgroep op 5 juli. De volgende 

gespreksgroep is op dinsdag 2 augustus in de kerk. 

1. Als de wind waait met vlagen, 

zo verrassend waait de Geest, 
soms een storm, met donderslagen, 

soms een stem: Wees niet bevreesd! 

Soms een vlam, een vonk van boven, 

soms een haard, die laait van vuur, 

soms een lamp die uit kan doven, 

soms een glans van korte duur. 

 
2.Soms een wolk die gul wil geven 

schaduw op geblakerd land, 

soms een zon die, hoogverheven,  

zindert op het mulle zand; 

bron van lachend, levend water, 

bedding, beek, rivier, fontein, 
stroom van heil – maar even later 

opgedroogd en weer woestijn. 

 

3. Als een woord dat weg wil wijzen, 

richting geeft en ruimte biedt, 

als een brood, een vaste spijze, 
sóms, soms éven – soms ook niet. 

Soms, soms lijkt geen wind te waaien, 

alles tevergeefs geweest 

totdat weer in lichterlaaie 

vonkt en vlamt: het vuur, de Geest! 

Tekst: André Troost  
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 12 augustus a.s. 

 

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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