Nieuwsbrief De Lichtbron 24 september-1 oktober 2021

Kerkdienst
Zondag 26 september 9.30 uur ds. Marjan Zebregs
Collecten: 1. Kerk in Actie: Vredesweek 2. Kerk.
Komende diensten
3 oktober 9.30 uur ds. Bettelies Westerbeek uit Den Haag
10 oktober 9.30 uur ds. Marjan Zebregs
Bij de dienst van 26 september
Dit is de tweede zondag in de Vredesweek. Voor de kerk wappert de
vredesvlag. We lezen en overdenken de twee maal herhaalde woorden van
Jezus uit het evangelie van Johannes (H20 verzen 19 en 21): ‘Ik wens jullie
vrede’. We zingen liederen over de vrede en we zien beelden van de
oecumenische Vredeswandeling in Wateringen van zaterdagavond 18
september. Ook horen we gedichten over vrede van vier leerlingen van een
Wateringse basisschool afgewisseld met vrolijke christelijke liedjes over vrede.
Graag tot ziens in de kerk of via het beeldscherm!

COLLECTE 26-9-2021: KIA – Zending (vrede in Israël en Palestina)
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het
decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar
te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie steunt een project dat aan deze
negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Palestijnse kinderen
met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in
de klas en leren spelenderwijs over elkaars
geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar
meer vrede.
Joden en christenen in Israël komen elkaar in het
dagelijkse leven bijna niet tegen. Dit begint al bij de
kinderen. Door het gescheiden onderwijs in Israël, leren
kinderen elkaar en elkaars cultuur en gebruiken niet
kennen.
In het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center
for Education and Dialogue leren Joodse en Arabische
leerlingen uit de hoogste klassen van joodse en christelijke scholen in Israël
elkaar kennen en met elkaar omgaan.

In alle activiteiten van het Rossing Center staat onderlinge ontmoeting
centraal. Dit doen zij door op scholen ontmoetingen tussen Joodse en
Arabische leerlingen te organiseren. Zo wordt geprobeerd vooroordelen ten
opzichte van elkaar te verminderen en kinderen enthousiast te maken open te
staan voor anderen. Ze krijgen speciale lessen, nemen plaats in
ontmoetingsgroepen en leren elkaar kennen tijdens de zomervakanties. Dat is
niet alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar voor de hele Israëlische
samenleving.
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over aan uw diaconie De Lichtbron
NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente o.v.v.
Vrede in Israël en Palestina.
Nieuwe ambtsdragers.
De kerkenraad is verheugd dat er 2 gemeenteleden aan u voorgesteld kunnen
worden om een ambt te vervullen. De heer Ed van der Schoor heeft zich
beschikbaar gesteld als ouderling en mevr. Franny Vogelaar – Schut als
diaken .
Indien er geen schriftelijke bezwaren ingebracht worden bij de scriba zal de
bevestiging plaatsvinden in de kerkdienst in 10 oktober a.s.
Tevens wordt in deze dienst afscheid genomen van mevrouw Ria Jongerius –
van Holst als ouderling en de heer Pieter Sekeris als voorzitter van de
Diaconie.

Uit de gemeente
Deze keer vraag ik uw gebeden en gebaren voor gemeenteleden, die om wat
voor reden ook, niet (vaak) naar de kerk gaan. In het bijzonder denk ik aan
kinderen en tieners en hun ouders. Vaak is hun leven zo vol met school, werk,
sport en muziek, dat de band met het geloof en de kerk niet goed zichtbaar is.
Maar dat betekent niet dat er geen geloofsleven is.
Zorgwekkend veel mensen, ook twintigers en dertigers, zijn overbelast. Wij
bidden om vrede en ontspanning in hun leven en creativiteit om binnen volle
agenda’s rust te vinden. In het Oude en Nieuwe Testament staan veel teksten
over het belang van regelmatig rusten. Laten we hopen dat er wekelijks voor
alle generaties terugkerende inspiratie- en rustmomenten zijn, in eigen huis of
in Gods huis. Laten we niet over mensen praten, die we missen in de kerk,
maar laat hen op een bij hun leven passende vorm weten dat zij ook bij onze
geloofsgemeenschap horen. Ik denk aan lied 280 ‘De vreugde voert ons naar
dit huis’. We willen dat mensen met vreugde naar de kerk of naar kerkelijke
activiteiten gaan en niet omdat het moet, van wie of wat ook. Een ieder is van
harte welkom om haar geloof in de kerk te beleven, maar de heilige Geest
werkt ook buiten de kerk.
Gespreksgroep ochtend
Na een lange periode willen wij weer starten met de gespreksgroep in de
ochtend. Velen zien ernaar uit om weer bij elkaar te komen, wat hebben we dit
gemist in de corona periode. Fijn om elkaar weer te ontmoeten en nieuwe
onderwerpen te bespreken met elkaar. Deze ochtenden duren meestal
ongeveer 1,5uur.
Iedereen is van harte welkom op dinsdag 28 september om 10.00uur in de
Lichtbron.
Marjan Zebregs en Ria Jongerius

Uit de pastorie
Wat kijk ik terug op een bijzonder weekend.
Op vrijdagavond is de nieuwe ruime schuur van de pastorie ingewijd als
ontmoetingsplaats voor de oecumenische 20+ groep. De volgende ontmoeting
is gepland voor vrijdagavond 17 december. Ik heb me laten vertellen dat het
traditie is om voor de Kerst bij de dominee thuis te gaan gourmetten. Dat lijkt
me een traditie om in ere te houden. De datum is gedeeld met twintigers en
dertigers die nu verhinderd waren. Introducees zijn van harte welkom.
Op zaterdagavond was de zeer inspirerende oecumenische Vredeswandeling.
Door het spontane aanbod van wijn en kaas ging het onderlinge gesprek
gezellig lang door, terwijl anderen ‘happy stones’ maakten.
Op zondagmorgen was ik bij de Startdienst in Zoetermeer-Zuid, waar ik voor
anderhalve dag per week tijdelijk predikant ben, met aansluitend presentaties
van de diverse activiteiten en een gezamenlijke lunch.
Het was geen rustig weekend, maar wel een inspirerend weekend en dat werkt
door in deze week.
Op maandagmorgen 27 september vanaf half 11 is er weer koffie drinken in de
pastorie. Graag tot ziens!
Ds. Marjan Zebregs
Uit de Raad van Kerken
Een bewerking van het artikel van theoloog en zorgethicus Guus Timmerman
Jaarlijkse ‘Week tegen Eenzaamheid’ (30 september tot en met 7 oktober)
In coronatijd lijkt het grote probleem van eenzaamheid onder ouderen nog
groter geworden. Ook andere groepen in de samenleving lijden onder
eenzaamheid, zoals jongeren en mensen, die extra vatbaar zijn voor Covid-19
en in zelfisolatie gingen.
Alleen-zijn hoort erbij?
Weinig omgang met anderen hebben, kan eenzaam maken, maar het hoeft
niet. Er hoeft maar één betekenisvolle ander te zijn – of één betekenisvolle
Ander.
Denk aan de psalmist: ‘HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit
of sta, U doorziet van verre mijn gedachten’ (Psalm 139: 1-2). Of aan Jezus in de
woestijn, waaruit Hij ‘gesterkt door de Geest’ terugkeert naar Galilea (Lucas
4:24).
Iemand kan ook eenzaam zijn met veel mensen om zich heen.
Denk aan prinses Wilhelmina met haar memoires: ‘Eenzaam, maar niet alleen’.
Of aan de dakloze vrouw in het Inloophuis: te midden van mensen snapt
niemand hoe ze zich echt voelt.
Soms is eenzaamheid een fase in een leven of in een besluitvormingsproces,
waar iemand doorheen moet om mentaal of spiritueel te groeien.
Wanneer eenzaamheid een probleem wordt
Soms wordt de oplossing voor eenzaamheid gezocht in meer aandacht en
meer bezoek. Maar dat werkt niet voor alle vormen van eenzaamheid. Elke
vorm van eenzaamheid vraagt om een andere reactie en een ander aanbod.
Denk aan Tamar, die zich op zichzelf terugtrekt nadat ze door haar broer
Ammon is verkracht (2 Samuel 13:20). Of aan koning Saul die zich, ‘overmand
door een kwade geest’, tegen de jonge David keert (1 Samuel 18:10). Of aan
Jezus aan het kruis: ‘Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten!’
Zondag in de Week tegen Eenzaamheid

Op zondag 3 oktober 2021 staat op het oecumenisch leesrooster: Marcus
10:1-16 over de verbintenis tussen man en vrouw.
In de eredienst kan aandacht zijn voor eenzaamheid in een duurzame relatie.
Bijvoorbeeld wanneer de beide partners met elkaar wezenlijk en blijvend van
mening verschillen over de opvoeding van hun kinderen, maatregelen
vanwege de klimaatcrisis of het levenseinde. Of wanneer een van beide
dementerende is. Mensen in een duurzame relatie kunnen er ook samen alleen
voor staan. Bijvoorbeeld wanneer ze hun ontsporend kind blijven steunen
tegen de dringende adviezen in van familie en vrienden. Of bij hun besluit tot
niet vaccineren tegen Covid-19.(MZ)

Geef elkaar de ruimte.
Dit advies geeft de Protestantse Kerk in Nederland aan de aangesloten
gemeentes naar aanleiding van de versoepelingen van het protocol rond het
coronavirus.
De basisregel ‘ 1,5 meter afstand houden’ verandert op 25 september naar
een dringend advies om afstand te houden. De scriba van de PKN René de
Reuver zegt hierover: “Dat alles weer kan, betekent niet dat je het ook moet
doen”.
Wat verandert er voor ons:
-

de registratieplicht vervalt, u hoeft uw naam en telefoonnummer niet
meer in te vullen als u een dienst bijwoont.

Wat blijft hetzelfde:
-

de zitplaatsen worden nog aangegeven
de collecteschalen voor diaconie en kerk blijven in de zijzaal staan
het groeten van de predikant met een hoofdknik of ander gebaar blijft
gehandhaafd
koffie drinken na de dienst blijft in de voorzaal en op het kerkplein

Geef elkaar de ruimte ook bij de garderobe.
En de basisregels, zoals thuisblijven bij klachten, blijven van belang, omdat
het coronavirus niet verdwenen is.
Gebruik de adviezen voor ieders welzijn en weet dat u van harte welkom bent
om de kerkdiensten bij te wonen.
scriba
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