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Kerkdiensten 

Zondag 6 november 9.30 uur ds. Freek Bakker, Voorschoten. 

Collecten: 1. Dorcas 2. Kerk 

 

Kom je ook naar Kliederkerk op 6 november? 
Op 6 november zien we je graag om 16.00 uur in basisschool St. 

Jozef, Groentelaan 29 in Wateringen. Dit keer is het thema 

‘Noach en de ark’. We maken mooie knutsels, luisteren naar het 

Bijbelverhaal en sluiten af met een eenvoudige maaltijd. Voor alle 

leeftijden, dus ook voor ouders en grootouders!  

Meld je aan op kliederkerkwateringeneo@caiway.net. 
 

Komende diensten 

Zondag 13 november 9.30 uur ds. Jan Henzen, Wateringen 

Zondag 20 november 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Eeuwigheidszondag  

 

Van de diaconie 

 
Collecte voor Dorcas Voedselactie: geef voor Oost-Europa   

Dorcas komt in actie voor Oost-Europa. De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne 

schokt de hele wereld. Deze koude maanden moeten de meest kwetsbare mensen 

kiezen: hout voor de kachel of een maaltijd? Niet alleen in Oekraïne zelf is de nood 

hoog. Ook de inwoners van buurlanden Moldavië en Roemenië weten soms niet wat 

ze moeten. De prijzen voor voedsel stijgen enorm. En wat moet je dan als je een 
inkomen hebt van een paar tientjes per maand? Het is maar de vraag of er dan 

eten op tafel komt… 

In heel Nederland doen duizenden vrijwilligers mee aan de Dorcas Voedselactie. 

Dat is hard nodig om vooral ouderen te helpen aan een nieuw houvast. Wij kopen 

ter plekke voedsel in en maken er pakketten van. Die zijn bedoeld als eerste stap. 

Maar ook daarna laten we mensen niet los. Wij helpen mensen bij het vinden van 
nieuwe doelen en we bouwen met hen aan een gezonde toekomst. 

Nieuwe zin in het leven 

Bijvoorbeeld in Roemenië krijgen ouderen weer zin in het leven als ze iets kunnen 

betekenen in hun buurt. Wij helpen hen bij het zoeken naar iets wat bij ze past. Zo 

vertellen sommigen verhalen van vroeger aan kinderen op school. Anderen pakken 

een oude hobby zoals schilderen weer op of helpen koken in het buurtcentrum. 

Naast ouderen staan we klaar voor gezinnen waarbij er geen inkomsten zijn door 
werkloosheid. We zorgen voor trainingen en nieuw werk. Zo groeien de inkomsten 

en zijn voedselpakketten uiteindelijk niet meer nodig. 

Geeft u ook voor voedsel? Doe mee door:  

te geven met de collecte van zondag 6 november, in de mandjes na de dienst of uw 

gift over te maken naar Diaconie/ZWO Protestantse kerk De Lichtbron NL90 RABO 

0368100049  die we voor de Dorcas Voedselactie bestemmen. 
Ga voor meer informatie naar www.dorcasvoedselactie.nl.  

 

De 2e collecte is voor onze kerk. 

Helpt u weer mee met beide collectes?  Hartelijk dank! 
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Dankdag voor gewas en arbeid 

Woensdag 2 november was het dankdag voor 
gewas en arbeid. We mochten vieren wat het 

afgelopen (oogst)seizoen ons heeft gebracht. 

Kees en Nynke hebben de zijzaal weer prachtig 

ingericht en de tafels voor ons gedekt. Dank 

jullie wel daarvoor! 

We hebben met een iets kleinere groep dan 

anders deze avond beleefd. We hebben 
gelezen uit de bijbel, Mattheus 6 vers 25-34; Maak je geen zorgen over wat je zult 

eten of drinken… u kent deze tekst vast wel, waarna we met gebed zijn begonnen 

aan de maaltijd. Er was weer veel meegenomen door de meeste aanwezigen; 

diverse hartige taarten, pastasalade, Turkse gekruide rijst (sorry Pieter, ik heb de 

naam niet onthouden, het klonk als ‘boerenkool’) met köfte en tsatsiki, en 

minestrone. Hierbij dronken we een wijntje, sapje en/of water, en als toetje 
stoofpeertjes in Griekse kwark. Dit alles werd afgesloten met koffie of thee met 

soesjes. Inderdaad, we hoefden ons geen zorgen te maken over wat we te eten of 

drinken kregen! 

We hebben ook een soort spel gedaan, Visje, 

waarbij we met bekende visje-spreuken (net 

als Loesje) vertelden wat we daar van vonden, 
wat wij ervaren, enzovoort. Het leverde hele 

mooie gesprekken op, waardoor we eigenlijk in 

het programman een half uurtje uitliepen, die 

we hebben afgesloten met een gezamenlijke 

Onze Vader.  

Kortom, het was weer een hele mooie, inspirerende en lekkere avond. Alle 

deelnemers bedankt! 
 

Kassie-bouwen, diaconaal en missionair werk ‘om de hoek’ 

Bij diaconaal werk denken we 

snel aan arme mensen en 

verre landen. Maar op nog 

geen vijf kilometer van onze 
Lichtbron ligt een van de 

armste wijken van Nederland. 

In die wijk gebeurt iets moois; 

diaconaal en missionair werk 

vanuit de Marcuskerk, waar 

Jantine predikant is. Bij die 

Marcuskerk is een buurttuin, waar ze graag ook een kas wilden hebben. Kees van 
Schie, bekend met kassenbouw, wilde dat met hulp wel doen. Na het maken van 

een tekening en toestemming van de gemeente is een groepje van vier  

gemeenteleden enthousiast begonnen met de realisatie van het plan. Nu is de kas 

klaar en wordt in de dienst van 6 november in de Marcuskerk aan Jantine en 

Bettelies Westerbeek de sleutel overhandigd. Een plek voor ontmoeting en het 

kweken en oogsten van onder andere groenten. 
Wel zijn aan dit project kosten verbonden, en wij vragen u om een bijdrage 

hiervoor. Met een hartelijke groet van de kassie-bouwers Kees, Jack, Jaap en twee 

Jannen. Wilt u dit mooie werk steunen, dan kunt u uw bijdrage voor 6 november 

overmaken op de bankrekening van de diaconie: NL90RABO 0368100049 onder 

vermelding van ‘kasje voor Marcuskerk’. Dank u wel voor uw steun. 

 
 

 

 



Agenda  

Zondag 6 november 16.00 uur Kliederkerk in Basisschool St. Jozef 

Donderdag 10 november 10.00 uur Koffie in de pastorie 

Dinsdag 29 november 10.00-11.15 uur Gespreksgroep in De Lichtbron 

Bedankt 

Lieve mensen, 

Namens mijn gezin en mij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken, die door 

gebeden, kaarten, telefoontjes, apps, e-mails, bezoek, ons heeft laten weten met 

ons mee te leven. 

Het doet ons goed en is ons tot steun. 

Hartelijke groeten en liefs, 
Marion Herrebout-van Die 

 

Terugblik op de eredienst van 30 oktober 

In een goed gevulde kerk en elders meevierend, hebben we een ‘rijke’ eredienst 

ervaren. Het koor Esperanca uit Kwintsheul bracht de inspirerende liedteksten 

klankrijk tot leven. 
De foto’s van Kindernevendienst-activiteiten deden ons met vreugde terugkijken op 

het werk van de leiding van de Kindernevendienst. Ook vanaf deze plaats: hartelijk 

dank Ron Boutkan, Petra Demper, Nicole Esser, Eline van der Meer, Wouter 

Mieremet en Ellen Ouwehand voor jullie trouwe en creatieve inzet! Alle zes krijgen 

een kaart met namen van gemeenteleden en een boeket bloemen.  

Het afscheid van de ambtsdragers diaken Adri van der Wal, ouderling Nel Bloem en 
ouderling Eimert de Waard was warm en goed. Zo was ook de bevestiging van de 

nieuwe ambtsdragers ouderling Ria Jongerius en ouderling Willy Mieremet. Deze 

aan- en aftredende ambtsdragers hadden ook een inbreng in de liturgie. 

Het uitgesproken gebed van Franciscus van Assisi ‘Heer, maak mij een instrument 

van uw vrede’ kunt u teruglezen op bladzij 1355 in het Liedboek 'Zingen en bidden 

in huis en kerk'. 

 
De zegen geïnspireerd door Franciscus van Assisi en verwoord door benedictines 

Ruth Fox, deel ik hier graag met u.  

Moge God u zegenen met onbehagen over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en 

oppervlakkige relaties, zodat u diep van binnen vanuit uw hart mag leven. 

Moge God u zegenen met woede over ongerechtigheid, onderdrukking en uitbuiting van 

mensen, zodat u zich kunt inzetten voor gerechtigheid, vrijheid en vrede. 
Moge God u zegenen met tranen om te vergieten wie lijden aan pijn, afwijzing, honger en 

oorlog, zodat u uw hand kunt uitstrekken om hen te troosten en hun pijn in vreugde te 

veranderen. 

En moge God u zegenen met voldoende dwaasheid om te geloven dat u de wereld iets te 

bieden heeft, zodat u kunt doen wat volgens anderen niet gedaan kan worden om al onze 

kinderen en de armen gerechtigheid en vriendelijkheid te brengen. (MZ) 

 
Gespreksgroep 

Op 1 november hadden we weer een waardevolle bijeenkomst van de 

gespreksgroep. We sloten af met de tekst van lied 824: ‘Vroeg ik mijn denken’ van 

Inge Lievaart. 

Vroeg ik mijn denken of God wel bestond –  

kreeg ik tot antwoord een niet weten. 
Vroeg ik mijn voeten zo lang al op pad –  

wisten zij enkel van kuilen en stenen. 

Vroeg ik mijn handen: wat is er rondom –  

wisten zij enkel van grijpen in leegte. 

Vroeg ik mijn ogen op wacht aan hun deur –  

wisten zij enkel: het licht is geweken. 
Vroeg ik mijn oren eindelijk gehoor –  

weet ik verwonderd: daar is Hij, hoor: spreken. 

De volgende gespreksgroep is op dinsdag 29 november van 10.00 tot 11.15 uur. 



 

Liturgische kleuren 

Op verzoek van de gespreksgroep geef ik graag de betekenis van de liturgische 

kleuren, zoals die in de kerk te zien zijn op de zogenaamde antependia en op mijn 
stola’s. 

WIT staat voor feest, opstanding, zuiverheid. Daarom is wit de kleur van Pasen, Kerst 

en de sacramenten van het Avondmaal en de Doop.  

PAARS staat voor inkeer en voorbereiding. Daarom is paars de kleur van de 

Veertigdagentijd of de Lijdenstijd en de Adventstijd.  

ROZE is de kleur van halverwege de Veertigdagentijd en de Advent. Het duister van 

de voorbereiding wordt doorbroken en we krijgen zicht op het licht.  
ROOD is de kleur van de heilige Geest. Daarom is rood de kleur van Pinksteren en van 

het bevestigen ambtsdragers. 

GROEN is de kleur van hoop, trouw en rust. Daarom is groen de basiskleur. 

Bij een uitvaart vraag ik de nabestaanden welke liturgische kleur hun voorkeur heeft 

of misschien liever geen toga met stola, maar nette kleding. (MZ) 

 
 

Kom je ook zaterdag 12 november? 

Ben je tussen de 12 en 21 jaar oud en heb je 

zin om leeftijdgenoten te ontmoeten dan ben je 

welkom bij de pleinkerk. 

Wij behoren met de Lichtbron tot Jeugdwerk 
Wateringen, net als de pleinkerk en de Boei.  

Samen organiseren we  de 12de een spannend 

spel. De jongere en oudere jeugd worden 

gesplitst, dus speel je het spel met 

leeftijdgenoten. 

De jongeren van Honselersdijk en Poeldijk 

komen dan bij ons en later het jaar organiseren 
zij een avond en gaat de jeugd uit Wateringen 

daar naartoe. Je kan per avond inschrijven. 

Je kunt je een keer inschrijven om te zien of het 

wat voor je is: Je kan Gesina appen (zie flyer) 

of mailen naar jongerenwerk@protestantsekerk-

delichtbron.nl.  
Graag voor 8 november opgeven. 

 

Uitnodiging eredienst 13 november in 

Rotterdam 

Graag geef ik de uitnodiging door voor de eredienst in de Hoflaankerk in 

Rotterdam-Kralingen. Aanvang is 10 uur. In deze dienst wordt Karin de Schipper 

ingeleid als kerkelijk werker met bijzondere opdracht in de bediening van haar werk 

als directeur bij SKIN-Rotterdam. 

SKIN (Samen Kerk In Nederland) is de onafhankelijke landelijke vereniging van 

christelijke migrantenkerken en –geloofsgemeenschappen in Nederland. 

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor ontmoeting met koffie en thee met 

feestelijk lekkers. 

Dit is een inspirerende manier om kennis te maken met het belangrijke werk van 
SKIN. (MZ) 

 

NBV21: Rijke betekenis 

In vervolg op de twee vorige nieuwsbrieven ook nu weer een stukje van het 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap over de NBV21 en een persoonlijke reactie. 

De Bijbel bevat meerdere betekenislagen. Hoe meer je er in leest, hoe meer je 
ontdekt. Dat is ook de kracht van de Bijbel. In de NBV21 is er ruimte om zelf te 

ontdekken wat de tekst te zeggen heeft, doordat er zo weinig mogelijk sturing 

gegeven wordt in de vertaling. 
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Selina de Maeyer: ‘Ik lees regelmatig in de Bijbel. En ik ben daarbij altijd op zoek 

naar de diepere laag van wat er in het Woord van God staat. De NBV21 geeft mij 

nieuwe inzichten. Daardoor ontdek ik nog meer.’ (MZ) 

 
Groene exegese: ‘De wake up call van de profeten’ 

In het webinar van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 

op 24 oktober was econoom Paul Schenderling (1989) te gast. Schenderling is auteur 

van de boeken ‘Hoe handel ik eerlijk’ en ‘Er is leven na de groei’. Daarvoor heeft hij 

onder andere onderzoek gedaan naar het eerste deel van het Bijbelboek Jesaja. 

Het uitgangspunt van Schendering is dat ieder mens recht heeft op een proportioneel 

deel van de aarde en een proportioneel deel van haar/zijn arbeid. 
Schenderling laat zien dat er belangrijke parallellen zijn tussen de situatie ten tijde 

van de profeten (rond 700 voor Christus) en nu, zoals in de verhouding arbeider, 

manager/opzichter, binnenlandse elite en buitenlandse elite. Met duidelijk 

cijfermateriaal laat Schendering zien dat de winst van het werk van bijvoorbeeld een 

dagloner op een cacao plantage en de opbrengst van de vruchtbare aarde voor het 

overgrote deel bij de elite terecht komt. Er is geen proportioneel deel voor de 
arbeider.  

De profeten Jesaja (H5:8), Amos (H5: 7 en 10-12) en Micha (H2:9-11) laten horen 

hoe dat in hun tijd strijdt met het Bijbels ideaal, dat elke familie van zijn eigen 

grondgebied moet kunnen leven. De profeten verwoorden hun kritiek krachtig, maar 

laten ook een nieuw visioen zien, als er rechtvaardig wordt gehandeld. 

Schenderling noemt de situatie ten tijde van de profeten en de situatie nu een morele 
crisis en geen economische crisis. Voor de vraag wat er valt te winnen, verwijst 

Schenderling naar Jesaja H58:6-9, Jeremia H22:16 en Micha H4. De econoom vindt 

het belangrijker perspectief te schetsen, dan aan te geven wat mensen moeten doen. 

Hij wil dat mensen zelf concrete stappen te zetten naar wat bij hen past en eerlijk zijn 

dat bijvoorbeeld meer technologie niet helpt. Schenderling heeft ook zelf ervaren dat 

er na het noodzakelijke minderen een omslag komt naar meer: meer rust, 

tevredenheid en vrede. Denk aan het goede leven met het Bijbelse beeld van rustig 
zitten onder de vijgenboom. (MZ) 

 

Rapportage vanuit de elf classicale vierjaarlijkse rapporten  

Sinds een aantal jaren is het aantal classes sterk verminderd van een ruime 70 naar 

veertien. Nu is de eerste rapportage over de afgelopen vier jaar uitgekomen. De 

rapportage gaat over: ‘Kerk in de samenleving’ met als onderdelen: ‘leefomgeving’, 
‘leven in solidariteit’ en ‘leven in duurzaamheid’ en over ‘Gemeenteopbouw’ met als 

onderdelen ‘gemeentevernieuwing’, ‘samenwerking’ en ‘verbinding generaties’. 

Wie het rapport van vier bladzijden wil zien, kan het opvragen bij de predikant. 

 

Afrika bidt: Dank voor de oogst 

Heer, aller heren, schepper van alle dingen, 

God aller goden, God van zon en regen, 
U hebt de aarde geschapen met één gedachte  

en ons met één ademtocht. 

 

Heer, wij hebben de oogst binnen gehaald. 

De regen is als een zee op de aarde gevallen. 

De zon heeft de cassave en de mais uit de leem gestoofd. 
 

Uw genade liet ons land overstromen met zegen. 

Beekjes zijn aangezwollen tot rivieren. Moerassen werden tot meren. 

Vette koeien schommelen over de groene zee van de savanne. 

De regen heeft leemwanden glad gemaakt.  

De muskieten zijn verdronken in de regenvloed. 
 

Heer, de yam is zo vet geworden als vlees, de cassave smelt op de tong. 

Sinaasappelen barsten open uit hun schil, schril en geel. 

 



Heer, de natuur dankt U, het schepsel dankt U. 

Uw lof stijgt in ons omhoog als de Volta-rivier. 

Heer aller heren, Schepper, Onderhouder,  

wij danken U door Jezus Christus. Amen 
 

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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