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Kerkdiensten
Zondag 5 juni 10.30 uur Oecumenische Pinksterviering in het Hofpark.
Komende diensten
Zondag 12 juni 9.30 ds. Carel van der Meij, Voorschoten
Zondag 19 juni 9.30 uur ds. Christiaan Donner, Den Haag
Bij de komende eredienst
Komende zondag ga ik het voor het eerst meemaken: Pinkster in het Park. Het
thema dit jaar is ‘Geest, die ons leven schenkt’. De voorgangers zijn Walther
Burgering, Jan Henzen, Marcel Lie en Marjan Zebregs.
Deze unieke eredienst is er dankzij de samenwerking tussen de katholieke kerk
St. Andreas, de protestantse gemeente De Lichtbron, de katholieke kerk St.
Joseph, de katholieke kerk St. Jan de Doper, de Hervormde kerk Wateringen en
de Volle Evangelie Maranathakerk.
Ik hoop dat ieder Gods boodschap in zijn eigen kerktaal kan verstaan (en ernaar
handelen)!
Ds. Marjan Zebregs
Pinkster in het Park
Zondag 5 juni 2022, Voorweide Hofpark Wateringen, 10.30 uur
Aanstaande zondag 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. Muzikale medewerking wordt
verleend door het Immanuel Angklung koor, jongerenkoor Corbulo en de
muziekband van de Maranathakerk. 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: Jan Zonneveld, 06-19977158 of Dukky Schreiber, 0612477496
Van de diaconie
Tijdens de Pinksterdienst, Pinksteren in het Park, wordt gecollecteerd voor Kerk
in Nood en Open Doors (beide 50%). Kerk in Nood ondersteunt christenen
wereldwijd waar zij worden vervolgd of onderdrukt of waar zij in pastorale nood
zijn. Dit doet Kerk in Nood door informatie, gebed en actie. Kerk in Nood is een
internationale katholieke hulporganisatie met kantoren in 23 landen. Kerk in
Nood is in 1947 opgericht en geeft jaarlijks steun aan 5.000 projecten
wereldwijd:
- Vorming van seminaristen

-

Drukken en verspreiden van bijbels en andere religieuze literatuur
Steun aan priesters en geestelijken in moeilijke omstandigheden
Hulp aan vluchtelingen, drugsverslaafden en andere noodlijdenden
Bouw en herbouw van kerken en kapellen
Productie en uitzending van radio- en televisieprogramma’s.

De activiteiten van Kerk in Nood begonnen in 1947, toen West-Europa
overstroomd werd door honderdduizenden vluchtelingen en ontheemden. Het
begon met het inzamelen van kleding en van voedsel; spoedig bleek de
geestelijke nood onder de vluchtelingen veel groter te zijn dan de materiële
problemen. Vanaf dat moment richtte de hulp zich op de ondersteuning van de
pastorale activiteiten onder de vluchtelingen. Sinds 1964 wordt – na een
verzoek van de toenmalige paus – ook op grote schaal steun verleend aan de
Kerk in de zogenoemde Derde Wereld. Kerk in Nood helpt de lokale Kerk –
priesters, religieuzen en anderen – in tal van landen overal ter wereld de
mensen ter plaatse te helpen. Ook worden vervolgde en onderdrukte christenen
ondersteund.
Open Doors steunt
meer dan 65 jaar
christenen die om
hun geloof worden
vervolgd of verdrukt.
Open Doors brengt
bijbels en christelijke
lectuur naar landen
die daarvoor gesloten
zijn. Daarnaast geeft
Open Doors training
en verleent de
organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors
definieert christenvervolging als “het bewust vijandig bejegenen van christenen
in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging”. De intensiteit van
christenvervolging neemt fors toe en is in 1 jaar gegroeid met 20 miljoen tot
360 miljoen christenen. In landen ten zuiden van de Sahara is het geweld tegen
christenen het hevigst. Extremisten in Nigeria vermoordden afgelopen jaar
duizenden christenen om hun geloof.
Steun het werk van beide organisaties met uw gift! Van harte aanbevolen.
Bedankt voor de bloemen
Het weekend van 14 mei hebben wij op Texel met ons gezin ons 40-jarig
huwelijksjubileum gevierd. Toen we de maandag daarna thuiskwamen, dachten
we dat de feestelijkheden voorbij zouden zijn. Maar dat hadden we mis: iemand
had een grote pot met planten voor onze deur gezet, er lag heel veel
felicitatiepost op de mat en we kregen ook nog eens de bloemen uit de kerk!
Wat een verrassing. Heel erg bedankt!
Vriendelijke groet,
Chiel en Irene Dikken

Uitnodiging voor een extra gemeentevergadering op 9 juni
Tijdens de reguliere gemeentevergadering van 19 mei jl. is gesproken over de
financiën van kerk en diaconie. Na de pauze volgde een inleiding over de
bevindingen van de Stuurgroep Verkennen door Jan Stolk, voorzitter en lid van
de stuurgroep en de gemeenteadviseur de heer Dick van Dijk. Hierna gingen
de aanwezigen in groepjes uiteen om in een klein half uur vragen te
beantwoorden die betrekking hadden op de toekomstplannen van onze
gemeente en wat een ieder daaraan bij kan dragen.
Na afloop van de vergadering werd al duidelijk dat er behoefte was aan meer
tijd waarin over de gestelde vragen gesproken kon worden. Ook uit de
schriftelijke antwoorden op de vragen komt het krappe tijdsbestek naar voren.
Na een extra kerkenraadsvergadering komt de kerkenraad met het volgende
voorstel: op donderdag 9 juni 2022 wordt een extra gemeentevergadering
gehouden. Deze vergadering is bedoeld als vervolg op het gesprek dat op 19
mei is gestart.
Op deze avond is er voldoende tijd om eerst van elkaar te horen hoe we als
gemeenteleden tegen het voortgangsproces aankijken en te benoemen welke
mogelijkheden wij zien om op termijn tot een fusie te komen.
U bent van harte uitgenodigd om bij deze vergadering aanwezig te zijn.
Aanvang: 19.30 uur tot 21.30 uur in De Lichtbron
Achtergrondinformatie bij onze nieuwe website
Afgelopen week is de nieuwe website van onze kerk gepresenteerd
(Protestantse Gemeente De Lichtbron (protestantsekerk.net)). De website is het
visitekaartje van de Lichtbron en daarmee ook een beetje van ieder van ons
afzonderlijk. Daarom is het misschien goed om iets te weten over “waarom het
er uit ziet, zoals het er uit ziet.”
Vormgeving
Enkele van de uitgangspunten bij de vormgeving waren dat de website
onderscheidend en overzichtelijk moet zijn, een rustige en frisse uitstraling
moet hebben en kernachtig moet weergeven wie wij zijn.
Een website moet het voor een groot deel hebben van het beeldmateriaal. Daar
is dus als eerste over nagedacht. Omdat we geen mooie monumentale kerk als
blikvanger hebben, kunnen we daar niet zo veel mee. Bovendien is het maken
van goede foto’s ook niet eenvoudig. Vaak staan verkeersborden, auto’s en
dergelijke hinderlijk in de weg. Om deze reden is er voor gekozen om de
website te voorzien van getekende
illustraties.
Verder is er bewust voor een overzichtelijke
menustructuur gekozen (zonder submenu’s).
Korte tekstblokjes, met een goed leesbare
letter op een witte ondergrond zijn een
verdere vertaling van de uitgangspunten.
Illustraties
De illustratie met de voorgevel van De
Lichtbron op de Welkom-pagina symboliseert
dat we een veelkleurige gemeente (willen)
zijn. We zijn niet gelijk aan elkaar en geloven
ieder op zijn of haar eigen wijze. Maar we
hebben elkaar wel nodig; met elkaar vormen
we een kleurrijk geheel.
Op alle overige pagina’s, zoals de pagina met
actuele berichten uit de gemeente, komt dit
fleurige beeld telkens op een andere wijze

terug. Hiermee ontstaat samenhang in de website.
Bij iedere illustratie is wel een verhaal te vertellen. Zo is bijvoorbeeld de
tekening op de Vieringen-pagina geïnspireerd op het logo van de PKN. Er zijn
dunne zwarte lijnen aan toegevoegd en het is uitgebreid met een aantal cirkels.
Hierdoor kon ook het oorspronkelijke kruisbeeld worden vergroot tot een “echt”
kruis en komt de duif wat duidelijker tot z’n recht. Deze beide symbolen
ondersteunen het thema van deze pagina. Door aan te sluiten bij de
oorspronkelijke kleuren is het net alsof de illustratie licht geeft. Ook daar zit
natuurlijk symboliek in.
Korte overdenkingen
Iedere pagina begint met een korte gedachte
gebaseerd op een passage uit de Bijbel en
passend bij het betreffende thema. Zo is voor
de kleurrijke boom op de Kerkenwerk-pagina
een koppeling gemaakt met Psalm 1. Hierin
staat dat wij als een vruchtdragende boom
zullen zijn als Gods Woord een metgezel is in
ons leven.
De vraag kan worden gesteld of met de
weergave van dergelijke beschouwingen een passend beeld van onze gemeente
wordt gegeven. Misschien voelt niet iedereen zich daarbij even thuis. Maar toch,
op deze wijze laten wij zien dat wij, als kerkelijke gemeente, Gods Woord een
belangrijke plaats geven in ons midden.
Sommige overdenkingen houden ons een spiegel voor, andere zijn luchtig van
aard. Zo wordt recht gedaan aan hoe wij zijn als gemeente.
Hoe nu verder?
Een website is nooit af. Er borrelen al weer een aantal andere ideeën op over
het gebruik van de website. Het zou mooi zijn als deze een functie zou kunnen
vervullen bij de wijze waarop wij kerkelijke gemeente zijn. Maar dit zal nog
even moeten wachten. Eerst zal de vormgeving nog wat verder worden
aangepast aan de uitgangspunten.
Verder zullen we ons best moeten blijven doen om de inhoud actueel en de
vormgeving aantrekkelijk te houden.
Benieuwd geworden? Neem vooral (nog) eens een kijkje op de website!
Chiel Dikken
namens de website-commissie
12,5 jarig jubileum RK diaken Walther Burgering
Op 21 november 2009 werd Walther Burgering door bisschop A.H. van Luyn tot
diaken gewijd in de kathedraal van Rotterdam. De parochiefederatie Sint
Franciscus tussen duin en tuin heeft besloten dit te vieren met een feestelijke
eucharistieviering op Hemelvaartsdag (26 mei) in de Sint Andreaskerk in
Kwintsheul. Aansluitend aan de gezamenlijke kerkdienst van de Pleinkerk en De
Lichtbron, ben ik naar Kwintsheul gefietst en heb daar het grootste deel van de
viering, die om half 11 begon, meegemaakt. Na afloop heb ik de jubilaris
namens onze gemeente gefeliciteerd, inclusief een materiële blijk van
waardering. Ook heb ik even met de voorzitter van de federatieraad gesproken,
die zich – gelukkig! – ook voorstander van de oecumene toonde.
Door dit jubileum kon ik helaas niet bij de fietstocht met de Pleinkerk zijn, maar
volgend jaar weer nieuwe kansen!
Ds. Marjan Zebregs
Uit de pastorie
Het is de laatste paar weken druk op het voetpad voor de pastorie. In
tegenstelling tot normaal liepen er nu vooral mensen naast hun fiets in plaats

van dat ze er op zaten. Eerst dacht ik een puzzelrit, want het waren vaak duo’s
van een kind met een ouder, waarbij de ouder (meestal moeder) een blad
papier bij zich had en daar wat van voorlas. Nu denk ik dat het oefenen voor
het verkeersexamen is. Eenzelfde waarneming en twee verschillende
mogelijkheden.
Ik herinner mij mijn eigen fietsexamen en dat van onze beide kinderen.
Is het een bewuste keuze dat scholen al 50 jaar tijd besteden aan het
fietsexamen in plaats van aan bijvoorbeeld muziek, seksuele voorlichting (en
wat vertel je dan?), bewegen, rekenen, creativiteit, taal of burgerschapskunde?
In de kerk kunnen we dat ons ook afvragen. Is bijvoorbeeld de liturgie van
vandaag een bewuste keuze of is het vooral behoud van wat ons vertrouwd is
en zo ja, is dat dan erg?
In elk geval is de Pinksterviering voor de deur van de pastorie heel anders dan
de viering op alle andere zondagen. (MZ)
Wijziging werkdagen predikant
Op 31 mei 2022 eindigde mijn tijdelijk dienstverband met de protestantse
wijkgemeente Zoetermeer-Zuid. Ik ben daar begonnen op 1 maart 2021. Het
was een goede tijd met vooral veel mooie pastorale ontmoetingen. De reden om
te stoppen is ook mooi: twee predikanten, die ik uit Voorburg ken en waar ik
veel vertrouwen in heb, hebben op 15 mei intrede gedaan. Mijn werkdagen in
Wateringen en omgeving worden nu: maandag, woensdag en donderdag. ( MZ)
Vakantie ds. Marjan Zebregs
Van vrijdag 10 juni tot en met vrijdag 24 juni heeft ds. Marjan Zebregs
vakantie. Via de scriba kunt u zo nodig in contact komen met een
plaatsvervangend predikant.
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.

