
Nieuwsbrief De Lichtbron  30 september – 7 oktober  2022 

 

Kerkdiensten 

Zondag 2 oktober 9.30 uur ds. Dick Sonneveld, Rivierenland-Oost. 
Collecten: 1. PKN: Kerk en Israël 2. Kerk 

 

Komende diensten 

Zondag 9 oktober 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Viering Heilig Avondmaal 

Zondag 16 oktober 9.30 uur ds. Anki Peper, Voorschoten 

 

Bij de dienst van 2 oktober: Juich, doe mee allemaal 
Wij leven in een tijd, waarin er veel dreiging is. Er gaat van alles mis. Een oorlog in 

Oekraïne, economische crisis, allerlei affaires, een duurzaamheidscrisis, een 

krimpende kerk. Je zou er de moed door verliezen.  

Misschien is de vraag voor de christenheid anno 2022 wel: hoe hou ik de moed? 

Hoe kan ik door mijn tranen heen blijven lachen. Hoe kan ik blijven loven en 

prijzen. Eind jaren 80 en begin jaren 90 liet ik in Wateringen een lied vaak zingen: 
“Hier gaan we zingend, de wereld te buiten”. Het was later te vinden in ‘Geroepen 

om te zingen’. Het lied gaat over de vreugde die je kan hebben tegen alles in. Bijna 

een protestlied van gelovigen tegen de tijd waarin we leven. Om moed op te doen. 

Het lied is actueler dan ooit en ik wil het graag opnieuw met u zingen. En met u 

beleven: hier worden mensen tot vrede genodigd, muren bidden we omver. 

Als dat mosterdzaad in de lezingen uit Lukas 17 gaan wij op zoek naar die vreugde 
om daarmee de wereld tegemoet te treden en muren omver te bidden. Want dat 

zou wel eens erg nodig kunnen zijn. 

En in het oude Israël leerde de profeet Habakuk ondanks alles te blijven juichen. 

Nu, dat gaan we doen. Doet u, doe jij mee? 

Ds. Dick Sonneveld 

 

Zondag 2 oktober collecte Kerk & Israël  
Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog 

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse 

Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. 

De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël 

vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse 

wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de 
relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle 

activiteiten van Kerk en Israël gericht. 

Het magazine Op weg laat mensen aan het woord die 

betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven 

en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de 

joodse achtergronden van de Bijbel en het 

geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking 

‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt mensen in 

plaatselijke gemeenten in gesprek over de 

onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de 

jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het 

internetproject ‘De Uitdaging’.  

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en 

gesprek en op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons 

geloof levend te houden. Op 2 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor 

het werk van Kerk & Israël.  

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over aan de diaconie van uw kerk o.v.v. 

Kerk & Israël. Of via NL 10 ABNA 0444 444 777, t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. 

Kerk en Israël. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank! 

 

Agenda 

Maandag 3 oktober 10.00 uur Koffie in de pastorie 

Dinsdag 4 oktober 10.00 uur Gespreksgroep in De Lichtbron 

Zaterdag 15 oktober 9.30-12.00 uur Inzameling voor de Voedselbank 
 

Opvang asielzoekers 

In de nieuwsbrief van afgelopen week is er door de diaconie aandacht geschonken 

aan de opvang van asielzoekers. In de gemeente Westland is daar geen draagvlak 

voor, aldus de meerderheid van de gemeenteraad. 

Over dit besluit van de gemeenteraad bestaat ook brede verontwaardiging zo blijkt 
uit berichten op social media en uit reacties van velen. Ook een aantal politieke 

partijen diende een motie in om verantwoordelijkheid te nemen en asielzoekers op 

te nemen in Westland. Helaas vond de motie geen meerderheid. 

Om aan de meningen een stem te geven is er initiatief genomen tot het houden van 

een Taizé-viering en een voorstel om op eenzelfde tijdstip kerkklokken te laten 

luiden in de verschillende kernen van Westland. Er is een voorsprong genomen om 

op 5 oktober e.e.a. te laten plaatsvinden. Zo is dit ook aan diaconieën, diaconaal 
platvorm, pastores, kerkraden, etc. kenbaar gemaakt. 

Het blijkt echter niet haalbaar op dit een zo’n korte termijn tot stand te brengen.  

               

Momenteel wordt eraan gewerkt en erover gesproken om later in oktober uiting te 

geven aan de onvrede die er leeft. 

Nog steeds slapen mensen buiten de asielopvangcentra in de open lucht of in een 
tentje en is er niet genoeg plaats om hen een bed en dak boven het hoofd te 

bieden. Veel inwoners van gemeente Westland vinden het een morele verplichting 

deze mensen ook in onze gemeente op te vangen. 

 

Afrika bidt 

Bij het reorganiseren van mijn boekenkast kwam ik het boek tegen ‘Afrika bidt’.  
Na de recente 11e assemblee van de Wereldraad van kerken, wil ik graag een 

tweede gebed met u delen. (MZ) 

 

Gebed van een chef 

Hier zit ik aan mijn schrijftafel 

en het lawaai van de dag is om mij heen. 

Maar U bent ook hier de Heer 
en ik bid U 

om Uw zegen voor mijn werk. 

Geef mij energie 

om dat te doen 

wat gedaan moet worden. 

En dat het goed wordt  
en geen knoeiwerk. 

En U weet ook  

dat er vandaag beslissingen genomen moeten worden 

en dat is altijd erg moeilijk, 

want ik heb immers met mensen te doen.  

Neemt U de beslissingen. 



Geef mij een helder hoofd en een warm hart. 

En dan is het ook altijd zo moeilijk 

om orders en bevelen te moeten geven. 

Geef mij Uw gezag en Uw deemoed 
opdat ze juist uitgesproken en aanvaard worden. 

Laat mij nooit vergeten 

dat de arbeiders mijn broeders zijn! 

Dat ze in Uw ogen veel meer zijn dan ik. 

Ze hebben allemaal hun gezin, 

hun eer, 

hun gevoel, 
hun gerechtigheid. 

Laat mij nooit vergeten, 

dat ze in de eerste plaats mensen zijn 

en daarna arbeiders. 

Ik ben er zeker van, dat wanneer U bij mij bent, 

mijn arbeid zal gelukken ten goede van de mensen 
tot wel-varen van mijn gezin 

en tot Uw eer. 

Amen. 

                       

Op 18 september hebben we 

Kliederkerk gevierd met 11 
kinderen en hun 

(groot)ouders. We hebben 

geknutseld rondom het thema 

Ons dagelijks brood,  

geluisterd naar het verhaal 

van het volk Israël in de 

woestijn, leuke liedjes 
gezongen en tot slot met 

elkaar gegeten.  

Met dank aan de Pieter van 

der Plasschool bij wie we te 

gast mochten zijn. 

De volgende Kliederkerk is op 
6 november 2022. Leuk als 

jij er ook bij bent! 

Informatie en opgeven: kliederkerkwateringeneo@caiway.net 

 

 

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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