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Lichtbron-inspiratie
Prachtig
Sta je op jezelf,
geen grond
heb je onder je voeten,
sluit je je af
je sluit je op,
je komt in ademnood.
Wees afhankelijk,
geef toegang,
wees ontvankelijk.
Prachtig zul je zijn,
stralend als een bloem
tussen de bloemen,
standvastig en verheven
als een boom
tussen de bomen.
Prachtig zul je zijn,
een mens
begroet en bemind,
een mens
menselijk
tussen de mensen.
Hans Bouma
Uit: Woorden om in te wonen

Zondag 26 juli 2020
9.30 uur ds. Anki Peper, Voorschoten
Er is geen kindernevendienst en geen kinderoppas
Collecten: 1. Eva de Maya Stichting
2. Kerk

Zondag 2 augustus 2020
9.30 uur ds. Jan Eijkelboom, Den Haag
Er is geen kindernevendienst en geen kinderoppas
Collecten:
1. Kerk in Actie: Zending Marokko, steun in de rug voor jonge open
kerk
2. Kerk

Ds. Marjan Zebregs neemt beroep van De Lichtbron aan
De kerkenraad heeft vorige week vrijdag een beroep uitgebracht op
dominee Marjan Zebregs, predikant in Valkenburg-Zuid-Holland. Zij
heeft dat beroep direct aangenomen. De bevestigings- en
intrededienst staat gepland op zondagochtend 11 oktober. Nadere
bijzonderheden volgen te zijner tijd.

.
De voorzitter van de kerkenraad, Jan Stolk, en de nieuwe predikant,
Marjan Zebregs, verheugen zich op de toekomstige samenwerking.
Marjan Zebregs stelt zich voor
Op vrijdag 17 juli heb ik in de pastorie van 'De Goede Herder' in Valkenburg
de beroepingsbrief van de protestantse gemeente 'De Lichtbron' in
Wateringen getekend. Ik ben dankbaar dat 'De Lichtbron' mijn tweede
gemeente wordt.
Na mijn studie bestuurskunde heb ik ruim 27 jaar gewerkt bij diverse
ministeries. Eind 2006 voelde ik tijdens een kerkdienst in de Opstandingskerk
in Voorburg de roeping om predikant te worden. Begin 2007 ging ik naast
mijn werk godgeleerdheid studeren in Leiden. Mijn master
gemeentepredikant heb ik via Utrecht gehaald aan de Protestantse
Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam.
Na mijn afstuderen heb ik anderhalf jaar gewerkt als ‘Bijstand in pastoraat’ in
het nabij gelegen Den Haag Zuidwest, locatie ‘Shalomkerk’. Sinds april 2015
ben ik predikant in Valkenburg.

Het lijkt me heel inspirerend om nieuwe mensen te leren kennen en nieuwe
ervaringen op te doen. Ik verheug me om een band op te bouwen met de
protestantse gemeente 'De Lichtbron', met andere geloofsgemeenschappen in
de regio en met diverse organisaties in Wateringen en omgeving.
Het belangrijkste daarbij vind ik om met hoofd, hart en handen ‘Dienaar van
het Woord’ te zijn op een eigentijdse, toegankelijke manier. Of anders
gezegd: samen met anderen vormgeven aan de liefde van God voor mens,
dier en plant in het hier en nu.
Tot slot: samen met mijn man Rolf Voormolen, onze zoon Reinout en hond
Branca ga ik in de pastorie in Wateringen wonen. Onze dochter Machteld
woont samen met haar vriend Patrick in Den Bosch.
Mijn moeder gaat ook naar Wateringen verhuizen; mijn schoonmoeder woont
in Hoogeveen.
Marjan Zebregs

Uit de gemeente
Nu de schoolvakanties zijn begonnen is het weer wat stiller op straat. Veel
mensen trekken eropuit in eigen land of maken vanuit huis uitstapjes. Voor
allen die vakantie hebben of nog krijgen: geniet van de rust, de vrijheid, de
natuur en het ontspannen samenzijn met het gezin.
We denken 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.
Allen die ziek en allen die met andere problemen kampen wensen wij de
liefde van God toe en het vertrouwen dat hij altijd met ons meegaat.
Blij en dankbaar zijn wij als gemeente met de acceptatie van het door onze
gemeente uitgebracht beroep door ds. Marjan Zebregs. Vol vertrouwen zien
wij als gemeente de toekomst tegemoet. Fijn dat er weer een predikant in
ons midden komt die met veel enthousiasme verder wil bouwen in onze
gemeente.
Ria Jongerius

Van de diaconie

Eva Demaya zet zich in voor goede gezondheidszorg in
Malawi.
Met steun van mensen is een Centrum gebouwd die
inmiddels een belangrijke regionale functie heeft.
Eva Demaya werkt op een aantal gebieden zoals

gezondheidszorg, vaccinatieprogramma’s, voorlichting voor gezinsplanning,
zorg voor weeskinderen waarbij scholing en beroepsopleidingen worden
georganiseerd en er is aandacht voor sport en spel.
Het Centrum in coronatijd
In de strijd tegen het Covidvirus heeft ook
Malawi maatregelen moeten nemen. Geen
lockdown, maar er zijn wel social
distancing maatregelen verordonneerd.
Strenge regels voor het openbaar vervoer,
de scholen en de lodges in de
natuurparken zijn dichtgegaan. Het
bedrijfsleven en de handel liggen nagenoeg
stil. Winkels zijn nog wel open, maar er is
weinig activiteit. Een geluk is dat de oogst net rijp is en de mensen in de
dorpen dus voedsel hebben.
Er zijn niet heel veel besmettingen met het Covidvirus in Malawi. In het
noorden is een aantal gevallen vastgesteld. Men denkt dat het werkelijk
aantal besmettingen hoger is omdat er erg weinig getest wordt. De overheid
heeft geen enkele mogelijkheid de covid-19 aandoeningen te behandelen. Het
advies voor gezondheidscentra zoals Eva Demaya is om mensen met coronaachtige klachten naar huis te sturen voor zelfisolatie. Het Centrum heeft zich
zo goed mogelijk voorbereid op de Covid-19 en een voorraad medicijnen en
medisch materiaal ingekocht. Op het Centrum is druk in de polikliniek - niet
met Covid-19 - maar vooral met malariapatiënten. De medicatie die nodig is
om malariapatiënten te behandelen, worden niet aangeleverd zoals men
gewend is. Dit betekent dat Eva Demaya nu zelf alle medicijnen voor malaria
moet inkopen waardoor de behandeling relatief kostbaar is.
Wij willen met de collecte het werk van Eva Demaya te steunen.
Geef in de collecte,
of als u niet naar de kerkdienst kunt komen maak uw bijdrage over aan
Stichting Eva Demaya NL90 RABO 0142 2365 19
Of, aan uw diaconie De Lichtbron NL90 RABO 0368100049 t.n.v.
Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente onder vermelding van Eva
Demaya. De diaconie zorgt er dan voor dat uw gift wordt
overgemaakt.

Van de redactie
Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie
Predikant: vacature
Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel. 0174-294940,
arie.harmke.verkerk@gmail.com en
Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com
Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. (06)47460600.
www.protestantsekerk-delichtbron.nl
Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons
weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.
De volgende Nieuwsbrief komt op 7 augustus uit.
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