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Graag wens ik u en jullie een goed 2021!
Wat ‘goed’ is? We hebben er allemaal onze eigen ideeën over: wat goed is
voor onszelf, voor onze naasten, voor Nederland, voor de wereld en ook voor
‘onze’ kerk, de gemeente van Jezus Christus 'De Lichtbron' in WateringenKwintsheul-Wateringse Veld, deel van de wereldwijde gemeenschap van
Christus.
Wat we nu ‘goed’ vinden, ervaren we straks misschien niet meer als ‘goed’.
Omgekeerd geldt dat we straks misschien terug kijken op wat we nu ‘niet
goed’ vinden, met een gevoel van ‘toen was het zo slecht nog niet’. De tijd
zal het leren.
Goed is voor mij (ook): God liefhebben, je naaste liefhebben en jezelf
liefhebben.
Traditioneel wensen we elkaar in het nieuwe jaar ‘Veel heil en zegen’.
Vaak klinkt ook: ‘Gelukkig Nieuwjaar’, ‘Een gezond Nieuwjaar’ of – in deze
coronatijd –: ‘Een gezonder Nieuwjaar’.
Graag dank ik jullie voor alle ontvangen kerst- en nieuwjaarwensen en attenties.
Ik kijk uit naar mijn eerste volle kalenderjaar als predikant van 'De
Lichtbron'.
Ds. Marjan Zebregs
Kerkdienst (uitsluitend online!)
Zondag 10 januari 2021
9.30 uur dr. Freek Bakker, Voorschoten.
Collecten: 1. Alzheimer Café Westland 2. Kerk
Komende diensten
17 januari 10.00 uur oecumenische internetdienst in de St. Jan de Doper ter
gelegenheid van de Zondag van gebed voor de eenheid van christenen.
24 januari 9.30 uur ds. Jan van Westenbrugge, Hoek van Holland

Nieuwjaarsontmoeting
Graag had ik kennisgemaakt met deze traditie van ‘De Lichtbron’ en had ik
geproefd van zelf gebakken oliebollen. Nu dat niet kon, heb ik gekozen voor
een bijzondere invulling, die ik hier graag toelicht.
Met enige regelmaat hoor ik dat digitale kerkgangers het niet zo fijn vinden
om bij de gezongen liederen beelden te zien van zingende onbekende
mensen in goed gevulde kerken. Door de persconferenties in het afgelopen
jaar ben ik extra de meerwaarde gaan zien van de gebarentolk.

Op internet blijkt een ruim repertoire te zijn van christelijke liederen met een
gebarentolk, die niet alleen de tekst verbeeldt, maar ook de muziek.
Eind 2020 kreeg ik het boekje: ‘Als het leven kantelt, psalmen in coronatijd’,
met gebeden geschreven door vijf classispredikanten. De gekozen liederen en
gebeden vormden samen een groot deel van de liturgie.
De Bijbellezing was Genesis 1: 1 t/m 19, de eerste vier scheppingsdagen.
De overdenking van de Bijbellezing, de gebeden en de liederen heb ik in
vertrouwen aan u overgelaten.
Kerk en buurt
Op 24 december heb ik bij de directe buren van de kerk (voor zo ver ze thuis
waren) een roos afgegeven met de beste wensen voor de kerstdagen en het
nieuwe jaar. De bewoners van (een deel van) de Pieter van der Plasstraat en
de Gaelstraat waren aangenaam verrast. Voor mij was het mooi om zo
persoonlijk contact te hebben met wat buren van de kerk en van mij zijn.
Persoonlijke ontmoeting met gemeenteleden
Ik kijk uit naar de eerder aangekondigde kleinschalige ontmoetingen met
telkens maximaal zes (afgezien van de nog te vinden gastvrouw/heer en
mijzelf) gemeenteleden in onze kerk.
Als op 12 januari bekend wordt dat de huidige coronamaatregelen aanzienlijk
versoepeld worden op 19 januari, dan start ik de 13de met telefonisch
uitnodigen voor woensdagmiddag 20 januari 15 uur en woensdagavond 27
januari 20 uur. Bij die uitnodiging krijgt u nadere informatie over deze
ontmoeting. Anders stellen we het begin uit. Wat in het vat zit, verzuurt niet.
Digitale ontmoeting met gemeenteleden
Voor de eredienst is De Lichtbron nu al geruime tijd overgeschakeld op online
kerkdiensten. Voor de gespreksgroepen is er nog geen digitaal alternatief.
Ook dit gemeentewerk willen we in 2021 digitaal oppakken. Niet in de
bestaande opzet, die bewaren we voor ‘na corona’, maar in een variant via
Zoom. Die variant is Bijbellezen volgens de methode van ‘Lectio Divina’,
Latijn voor: ‘Goddelijk lezen’ of in mijn woorden: ‘Bijbel lezen met het hart’.
‘Lectio Divina’ is ontstaan in kloosters, waarbij Gods Woord aandachtig en
indringend wordt gelezen.
De deelnemers lezen een Bijbeltekst van ongeveer twaalf verzen viermaal
met telkens een andere vraag in gedachten. Het antwoord op die vraag kan
iemand voor zichzelf houden of delen met de groep.

Het is niet de bedoeling dat er gereageerd wordt op elkaars antwoorden.
Ongeacht of het antwoord helemaal in lijn ligt met je eigen antwoord of juist
heel anders is. Uitleg geven over de tekst mag ook niet. De praktijk wijst uit
dat het heel verleidelijk is om toch op elkaar te reageren of om aan jouw
antwoord nog wat Bijbelkennis toe te voegen. Het is mijn taak als
gespreksleider om er op toe te zien dat dit niet gebeurt.
Als deze variant van ‘Lectio Divina’ je wat lijkt, stuur dan voor 15 januari
een mail naar mij met je naam en wat voor jou een goede dag, tijd en
frequentie zou zijn, rekening houdend met mijn werkdagen: maandag,
woensdag en donderdag (inclusief avond). Dan kijk ik wat voor
mogelijkheden hier uit voortkomen.
Afhankelijk van het aantal deelnemers, duurt dit Zoom ‘Bijbel lezen met het
hart’ één tot anderhalf uur.
Ik kijk hoopvol uit naar jullie reacties!
Uit de pastorie
De pastorie is sinds woensdag 6 januari een stuk leger. Na een tijd van
vermagering was onze hond Branca afgelopen woensdagmorgen erg futloos.

Eind van de middag kwam de conclusie dat laten inslapen de beste optie voor
Branca was. Volgens een dierenasiel in Kroatië is onze hond in Kroatië
geboren op 15 maart 2007. Branca is dus bijna veertien jaar geworden. We
zijn dankbaar voor ruim zes mooie jaren met Branca (wij hebben haar uit een
asiel in Zeist) en missen onze lieve bijzondere huisgenoot.
Verlof
Van maandag 11 t/m zaterdag 16 januari heb ik een week verlof, die ik
buiten Wateringen doorbreng. Voor een overlijden of een acuut ernstige
situatie ben ik bereikbaar via ouderling Ria Jongerius.
Ds. Marjan Zebregs

Landelijk Dienstencentrum: Een offline jaar gewenst!
Waar was u op 12 maart? De dag waarop de eerste lockdown werd aangekondigd? Ik was op werkbezoek in de classis Veluwe. U moet maar geloven
dat ik daar ben geweest, want in tegenstelling tot de andere werkbezoeken, is
er van dit bezoek geen verslag beschikbaar. Oorzaak? Die middag werden we in
beslag genomen door telefoontjes van media over de aangekondigde lockdown.
Wat gaan de kerken doen? Open, dicht, online, offline? We besloten die middag
al dat de scriba meditaties zou gaan verzorgen op televisie. En een week later
ontstond het initiatief #nietalleen. We kwamen met z’n allen in een stroomversnelling terecht waar we - zo’n 10 maanden later - nog steeds in zitten.
De kerk heeft een steile leercurve doorgemaakt als het gaat om online
presentie. Niet alleen kerkdiensten werden voortaan met beeld gestreamd,
maar er werd gevlogd, podcasts gemaakt, creatieve kerstfilms online gezet en
prachtige muzikale ‘samenzang’ video’s gecomponeerd.
Ook de dienstenorganisatie herpakte zich snel en organiseerde het online Petrus
Festival met een Protestantse Lezing door minister-president Mark Rutte,
een online Landelijke Diaconale Dag en eindeloos veel webinars waar mensen
ervaringen konden delen over kerk-zijn in tijden van corona. En in het nieuwe
jaar start het moderamen met online colleges voor synodeleden, predikanten en
kerkelijk werkers.
Natuurlijk is het prachtig wat we online neerzetten. En hopelijk is het waar dat
het meer mensen trekt dan voorheen. Die geluiden hoor je her en der en dat
stemt me hoopvol.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat we het echte menselijke contact niet uit het
oog verliezen. Daarom zijn we samen met andere kerken en christelijke
organisaties het initiatief #nietalleen gestart. Praktische hulp of een luisterend
oor voor mensen die dat kunnen gebruiken. Een initiatief waar zelfs koningin
Máxima haar waardering voor uitsprak.
Het was ook een heftig jaar. Corona hield ons in de greep. Door de steeds
veranderende coronamaatregelen werd er een groot beroep gedaan op uw
flexibiliteit en verantwoordelijkheid. Dank daarvoor!
Het goede van de online presentie van kerk-zijn moeten we zeker behouden.
Het opent nieuwe mogelijkheden naar wellicht ook nieuwe mensen. Maar
daarnaast wens ik u (en mezelf) vooral een offline jaar toe.
Want ik wil weer op bezoek bij u. De dienstenorganisatie kan niet goed
functioneren als niet helder is wat er speelt in het land. En voor een gesprek
over vreugden, maar zeker ook over zorgen in de gemeente, is echt contact
nodig. Elkaar in de ogen kijken. Wat langer doorpraten. Voelen wat de ander
bedoelt. En dat lukt niet goed met een beeldscherm ertussen.
En het meest van alles hoop ik dat we in 2021 weer ‘gewoon’ naar de kerk
kunnen. Zonder bang te zijn dat je elkaar besmet. Lekker samen zingen. Naast
elkaar in de banken schuiven. Koffiedrinken achteraf. Weer die geloofsgemeenschap zijn waardoor we dichter bij God, bij elkaar en de wereld komen.

Een gezegend 2021 gewenst!
Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie PKN en Kerk in Actie
Raad van Kerken in Nederland: Vaccin voor iedere wereldburger
Naar aanleiding van berichten dat rijke landen vooraan staan bij de distributie
van het vaccin tegen Covid-19 roepen vertegenwoordigers van godsdiensten en
levensbeschouwingen de Nederlandse regering en de Tweede Kamer op om zich
ervoor in te zetten dat het vaccin op gelijke wijze beschikbaar komt voor iedere
wereldburger. Deze oproep sluit aan bij het eerder appel om 1 procent van het
budget beschikbaar te stellen voor de bestrijding van de Covid-19 pandemie in
ontwikkelingslanden. Hieronder de tekst van de oproep.
“In het bemoedigende besef dat wij in Nederland binnenkort over Covid-19
vaccin zullen kunnen beschikken, dat vervolgens in hopelijk snelle fasen aan
allen kan worden toegediend, wijzen wij op onze gemeenschappelijk morele
verplichting om als wereldgemeenschap er zorg voor te dragen dat het medicijn
iedereen kan bereiken.
Wij zijn bezorgd door recente berichtgeving (o.a. ‘Rijke landen staan toch
vooraan’, NRC Handelsblad, 30 november 2020) dat de aanvankelijk
uitgesproken intentie tot het realiseren van deze mondiale solidariteit – door
middel van het verschaffen van de noodzakelijke financiële middelen voor het
verzekeren van evenredige, snelle vaccinatie via WHO en andere internationale
hulporganisaties – niet in daden zal worden omgezet.
Wij doen daarom een dringend beroep op regering en volksvertegenwoordiging
om er zorg voor te dragen dat het vaccin iedere wereldburger op gelijke wijze
kan bereiken, en dat de daartoe benodigde middelen door Nederland en andere
landen evenredig ter beschikking zullen worden gesteld.
De gemeenschappelijke les die ons in deze tijd heeft doordrongen is: de mensheid is één lichaam, wanneer een deel van het lichaam wordt aangetast voelen
alle delen de pijn. Niemand mag in de steek gelaten worden.
Laten wij in de naam van de Bron van Al het Leven en ons geweten kracht aan
elkaar ontlenen.
Wij hopen en verwachten dat Nederland haar verantwoordelijkheid zal nemen.
In verbondenheid,
Rabbijn Awraham Soetendorp
Bikram Lalbahadoersing, Voorzitter ‘In vrijheid verbonden’
Geert van Dartel, Voorzitter Raad van Kerken in Nederland
Christa Compas, Directeur Humanistisch Verbond

Van de diaconie
Zondag 10 januari 2021 collecteren wij voor Alzheimer Café Westland.

ALZHEIMER CAFE WESTLAND Hof van Heden, Dijkweg 20 Naaldwijk
Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen die op een of andere manier met
dementie te maken hebben en andere belangstellenden.

Dementie is een ernstige ziekte met ingrijpende gevolgen. Eén op de vijf
mensen krijgt dementie. In Nederland zijn er ongeveer 270.000 mensen die
een vorm van dementie hebben. Door het ouder worden van de Nederlandse
bevolking zal het aantal mensen die een vorm van dementie krijgen alleen
maar toenemen.
Het Alzheimer café Westland wordt gedraaid door vrijwilligers en het is een
onderdeel van de regionale afdeling Delft Westland Oostland (DWO). De
werkgroep Alzheimer café Westland biedt een laagdrempelige plek voor
informatie over dementie en voor contact met lotgenoten.

Contact in coronatijd
Voorlopig blijven de Alzheimer Cafés helaas gesloten. Sommige Alzheimer
Cafés organiseren wel kleine bijeenkomsten met maximaal 10 personen. Ook
worden er door verschillende afdelingen online Alzheimer Cafés gehouden.
Was u gewend om naar het Alzheimer Café te gaan en mist u dit? Of was
het juist niet mogelijk om te gaan en is online voor jou veel gemakkelijker?
Bekijk de digitale Alzheimer Cafés.
Wilt u graag iemand persoonlijk spreken,
bel dan de AlzheimerTelefoon: 0800 - 5088. De Alzheimertelefoon is gratis en
dagelijks bereikbaar tussen 9.00 - 23.00 uur.
De collecte wordt van harte aanbevolen.
U kunt uw gift overmaken aan uw diaconie De Lichtbron
NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente onder
vermelding Alzheimer Cafe Westland.
Ook kunt u gebruik maken van de QR code die in deze Nieuwsbrief is
afgebeeld en uw gift direct overmaken.

# Niet Alleen

#Nietalleen is begonnen in kerken en maatschappelijke organisaties.
De Protestantse Kerk en Kerk in Actie werken hierin samen met een groeiend aantal
andere kerkgenootschappen en christelijke organisaties om de vele hulpinitiatieven die door
de coronacrisis zijn ontstaan te verbinden aan iedereen die om hulp vraagt.
Dit initiatief is nu verbreed met grote vrijwilligersorganisaties om letterlijk licht te brengen in
donkere tijden. Vele vrijwilligers staan klaar om hulp te bieden. U kunt als u dit wilt, hulp
vragen door te bellen met 0800-1322 of, als u beschikt over internet, via het webformulier
dat op de site www.nietalleen.nl is te vinden.
Uw diaconie staat ook open voor uw hulpvragen. Wij proberen dan samen met u
te kijken wat nodig is om u in deze andere tijd te ondersteunen.
Dit kan ook gewoon een gesprek zijn.

U kunt dan bellen met Adri
van der Wal-de Maa
telefoon 0174 296192 of
06 21501941, of Lia van
Ooijen-Leerdam telefoon
0174 290672.
Met u proberen wij goede
dingen te zoeken en de
kracht te vinden om elkaar
vast te houden.

De gemeente Westland ontwikkelt met de campagne “Eén tegen
eenzaamheid” activiteiten om eenzaamheid te doorbreken.
#nietalleen wordt omarmt. Wethouder Piet Vreugdenhil van de gemeente
Westland: “Ik kan me niet herinneren dat we ooit zo op onszelf werden
teruggeworpen als in 2020…Het onderwerp eenzaamheid is daardoor opeens
actueler dan ooit”

Geïnspireerd door de 95 stellingen van Maarten Luther
Naar aanleiding van 500 jaar Reformatie heeft de Protestantse Kerk Rikkert
Zuiderveld gevraagd om ’95 Speldenprikken’ te maken. De speldenprikken
zijn bedoeld als een mengeling van prikkeling, herkenning, mildheid en
zelfspot.
- Als Jezus zou twitteren, hoeveel volgers zou Hij dan hebben?
- Een mens heeft twee goede redenen om niet naar God te zoeken. Hij
vindt zichzelf te goed, of hij vindt zichzelf te slecht.

Van de penningmeesters
De collectes ‘online’
Nu we in de lockdownperiode de deur van de kerk gesloten moeten houden
voor bezoekers, betekent dit ook dat we geen collecte-inkomsten meer
hebben. En juist in een kerstperiode wordt er vanuit de Diaconie extra
aandacht gevraagd voor de doelcollectes. Aan het einde van de dienst wordt
hierover informatie getoond via de beamer en kunt u dit zien via de
Kerkomroep.
Wij willen u van harte vragen of u uw collectegiften digitaal naar ons wilt
overmaken. Hieronder vindt u de bankgegevens van de diaconie/ZWO en van
de kerk. Om het voor u nog makkelijker te maken kunt u met uw smartphone
de bijbehorende QR-code scannen (d.m.v. uw bankierenapp of QR-code-app).
U kunt het getoonde bedrag zelf aanpassen. U kunt deze QR-code meerdere
keren gebruiken, dus ook voor de volgende zondagen.

Diaconie/ZWO De Lichtbron

Kerk De Lichtbron

Rek.nr. NL90 RABO 0368 1000 49
T.a.v. Diaconie/ZWO Prot. Gemeente
O.v.v. Collectegift

Rek.nr. NL85 RABO 0368 1024 67
T.a.v. Prot. Gemeente Wateringen
O.v.v. Collectegift

Diaconie/ZWO, € 2,50 (aanpasbaar)

Kerk De Lichtbron, € 2,50 aanpasbaar)

Van de redactie
Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie
Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of
(06)28103371.
Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940,
arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720,
boskerfriso@gmail.com
www.protestantsekerk-delichtbron.nl
Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

