Nieuwsbrief De Lichtbron 17- 24 december 2021

Kerkdienst
Zondag 19 december 9.30 uur ds. Nienke de Ronde, Delft. Vierde Advent.
Collecten: 1. PKN JOP: jongeren doorleven het verhaal van Kerst 2. Jeugdwerk
Komende diensten
Zaterdag 25 december 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Eerste Kerstdag.
Zondag 26 december 9.30 uur dienst door en voor gemeenteleden
Collecte op 19 december

Jongeren doorleven het kerstverhaal
Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en
Maria
voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders
toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de
Wijzen toen ze de ster volgden?
Met de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant,
kruipen jongeren in de huid van de personages uit het
kerstverhaal. De KerstChallenge is een uitdaging om
het kerstverhaal op een nieuw manier te beleven.
Jongeren doen opdrachten, lossen puzzels op en
verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst
zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee.
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.
Geef aan de collecte door uw bijdrage over te maken aan uw diaconie NL90
RABO 0368 1000 49 onder vermelding van PKN KerstChallenge. Of, met behulp
van de onderstaande QR code.
Diaconie/ZWO De Lichtbron
Rek.nr. NL90 RABO 0368 1000 49
T.a.v. Diaconie/ZWO Prot. Gemeente

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank.

Komt allen tezamen op 25 december
Wat zijn er veel gebruiken rondom de kerstdagen. Eén van de fijne dingen
was/is om met de familie één van de feestelijke vieringen te bezoeken. Een
vrolijk kinderkerstfeest, een sfeervolle kerstnachtdienst of op Eerste Kerstdag,
zo heel vertrouwd, in de eigen gemeente in de banken te schuiven.
Opnieuw gaat het dit jaar anders. Alle contacten moeten immers op anderhalve
meter plaatsvinden en dat vraagt met uitwonende gezinsleden creativiteit.
Ook voor de kerkelijke activiteiten wordt gezocht naar wat er nog wel mogelijk
is.
De kerkenraad nodigt u dan ook van harte uit om bij de feestelijke kerstdienst
op 25 december om 9.30 uur aanwezig te zijn. Voor ieders veiligheid is er een
dringend verzoek om u voor deze eredienst aan te melden voor één of meer van
de ongeveer 60 zitplaatsen in de kerk- en zijzaal.
Bij binnenkomst wordt u door de koster naar een gereserveerde plaats begeleid.
Aanmelden kan bij één van de scriba’s of via de mail tot donderdag 23
december.
E-mail: scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl. Telefoon: Bert Bosker: 0174294720; Harmke Verkerk: 0174-294940
In de kerk is jammer genoeg niet voldoende ruimte om na afloop koffie te
drinken, maar vier mensen bij u thuis op de koffie is toegestaan.
Harmke Verkerk
Kerkdienst op Tweede Kerstdag
Zondag 26 december, Tweede Kerstdag. Wel of geen kerkdienst, zo vlak na
eerste Kerstdag, was de vraag.
Wél dus, maar dan met een aangepaste liturgie. Een dienst voorbereid door
gemeenteleden, die tevens de gebeden, gedichten en lezingen verzorgen.
Liederen die we zingen worden ondersteund met tekst, beelden en muziek vanaf
YouTube.
Het thema is ‘Licht’. Een wandeling door de Bijbel.
Lezingen uit Genesis, een Psalm en Lucas die vertellen over licht. Liederen waar
licht in doorklinkt. Licht niet altijd vanzelfsprekend, maar wel waar we naar uit
mogen zien en ook zelf aan kunnen werken.
We hopen met elkaar op een mooie en gezegende dienst.
Dukky, Ed, Jan, Ria
Terugblik op de eredienst van 12 december
Met de voorganger, ds. Carel van der Meij, de dirigent van het Martini Ensemble
uit Voorburg, Jeroen Bosman, de koster, twee diakenen en een ouderling is
deze dienst secuur voorbereid om er een betekenisvolle eredienst van te maken
binnen de geldende coronaregels.

De medewerking van het Martini Ensemble bood onder andere de mogelijkheid
van een gezongen Drempelgebed en een bij het Heilig Avondmaal passend
gezongen Tafelgebed. Met ds. Carel van der Meij heb ik als lid van het
moderamen van de Algemene Kerkenraad in de protestantse gemeente
Voorburg nauw samengewerkt, toen Carel daar predikant in de Koningkerk was.
Nu trof Carel mij bij zijn inleiding op het gebed om ontferming. Ook in de uitleg
en verkondiging wist Carel nieuwe elementen toe te voegen aan het schijnbaar
zo bekende verhaal van de aankondiging van de geboorte van Jezus. Als u deze
eredienst gemist heeft, deze is nog opnieuw te beleven via www.kerkomroep.nl.
Ds. Marjan Zebregs

Gedicht voor Advent
Deze keer het gedicht ‘Een koning die dient’ van Hans Bouma uit zijn bundel
‘Kom ons te boven’.
Een koning die dient
een zon zal stralen
een zon die bevrijdt
een vrede zal dalen
wereldwijd
een vuur zal laaien
een vuur dat geneest
een wind zal waaien
adem van de Geest
een
een
een
een

woord zal klinken
woord dat gloeit
naam zal blinken
naam die bloeit

een God laat zich vinden
een God die verzoent
een God wil beminnen
barmhartigheid doen
een liefde zal branden
een liefde die redt
een mens is ophanden
die alles herschept
een
een
een
een

mens zal opstaan
broeder een vriend
mens zal zijn gang gaan
koning die dient.

Naar CBS ‘Pieter van der Plas’ en CBS ‘De Gantel’
Al langer had ik het idee om een gebaar te maken naar de christelijke
basisscholen in Wateringen, Kwintsheul, Wateringse Veld. Naar de scholen toe
vind ik een gezamenlijke presentie van de twee protestantse kerken in
Wateringen belangrijk.
Nadat het kabinet bekendmaakte dat de basisscholen (toch) een week eerder
met de kerstvakantie moeten beginnen, vond ik dit hét moment om dit idee uit
te voeren. Ds. Jan Henzen was het daar mee eens.
Vorige week woensdagmorgen heb ik bij CBS ‘Pieter van der Plas’ in Wateringen
en bij CBS ‘De Gantel’ in Wateringse Veld kerstkransen en kerstkoeken
afgegeven samen met een kerstkaart. De scholen waren allebei aangenaam
verrast. Omdat beide directeuren in vergadering zaten, heb ik niet met hen
gesproken. Ik heb zo mijn eerste kennismaking gehad met de christelijke
basisscholen in onze gemeente. Wie weet waar dat verder toe leidt. (MZ)
Uit de pastorie
Afgelopen zondag ben ik naar Museum Catharijne Convent in Utrecht geweest,
vooral vanwege de tentoonstelling ‘Maria Magdalena’. Deze tentoonstelling wil –

in mijn woorden – recht doen aan de hele mens Maria uit Magdala en haar niet
beperken tot één onderdeel van haar levensloop.
In de woorden van het museum: ‘Ontmoet deze mysterieuze en inspirerende
vrouw van uitersten. Al ruim 2000 jaar houdt ze de gemoederen bezig. U heeft
nog tot en met 9 januari om deze hooggewaardeerde tentoonstelling te
bezoeken.’
Aan het eind van de tentoonstelling was de vraag: ‘Wie is Maria Magdalena voor
jou?’. Er zijn zeven (!) antwoord categorieën: ‘Krachtige vrouw’, ‘Apostel der
apostelen’, ‘Spiritueel ingewijde’, ‘Wonderdoener’, ‘Bekeerde zondares’,
‘Geliefde van Jezus’ en ‘Kroongetuige’.
Ik ben benieuwd naar uw antwoorden. U mag ze aan mij doorgeven via de email, telefoon of app, anoniem of met een toelichting (adresgegevens onderaan
deze Nieuwsbrief). Misschien is uw beeld van Maria Magdalena een aardig
gespreksonderwerp aan tafel, onder de kerstboom of in een telefoongesprek.
In de eerste Nieuwsbrief van het nieuwe jaar meld ik u de ontvangen reacties.
Ook geef ik u dan de keuzes van de museumbezoekers. Ik hoop op vele
reacties!
In het museum was ook een andere (kleine) tijdelijke tentoonstelling: Mystiek
Moluks. Ontmoet de piring natzar’. In deze tentoonstelling las en hoorde ik over
de piring natzar. De piring is een kleine offerschaal en natzar zijn collectegaven.
De piring natzar heeft een belangrijke plaats binnen de protestants-christelijke
Molukse traditie. Destijds was ze ongewenst door de koloniale kerk op de
Molukken. Ook nu wijst een deel van de Molukse christenen de piring natzar af,
omdat deze het directe contact met Jezus in de weg staat. Deze tentoonstelling
duurt tot 6 februari.

Actie Kerkbalans 2022: Geef vandaag voor de kerk van morgen
In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze
actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat
we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de
Actie Kerkbalans is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de
toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en
ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor
zich hebben.
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De
financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan.
Vandaar dat we onze gemeenteleden elk jaar om een bijdrage vragen.
In de tweede helft van januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om
bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage
kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de
toekomst.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor
staat. Op naar de kerk van morgen!
Uit de vergadering van de generale synode van de Protestantse Kerk
van 11 en 12 november 2021
Hieronder leest u enkele beschouwingen van Kees Vermeij, ouderlingkerkrentmeester en afgevaardigde naar de synode.
Prof. Theo Boer, ethicus binnen de Protestantse Kerk, hield een inleiding
gelieerd aan zijn boek ‘Eind Goed’. In feite was het de protestantse kerk die 50
jaar geleden de bespreking van euthanasie heeft gestart. Op de website van de
PKN is hierover meer te vinden. Duidelijk werd, dat de huidige politieke
discussie met betrekking tot voltooid leven slechts een onderdeel is van het
totale onderwerp. Ook de medische ontwikkelingen met betrekking tot de
palliatieve zorg en de resultaten van met name het kerkelijk denken over de
grens van leven en dood geven aanleiding tot aandacht op dit gebied.

In 1571 is in het Oost Friese Emden een voorganger van onze Generale Synode
gehouden. Wikipedia geeft: ‘De Synode van Emden was een bijeenkomst van 29
calvinistische verbannen leiders (predikanten en schrijvers), die van 4 tot 13
oktober 1571 de Nederlandse Hervormde Kerk stichtten. De synode werd
gehouden in de 'Duitse' plaats Emden en stelde de regels en doctrines vast van
de Nederlandse Hervormde Kerk. De synode bevestigde het presbyteriaal
karakter van de hervormde kerk, organiseerde kerken in een geografische regio
in classes, nam de Nederlandse Geloofsbelijdenis van 1561 aan, en keurde het
gebruik van de Heidelbergse Catechismus in Nederlandstalige gemeenten goed
en de Catechismus van Genève in Franstalige kerken.’
Een van de dingen die vanaf het begin centraal een plaats kreeg in de kerk is de
opleiding. Mr. J.P.H. Donner, voormalig minister en voorzitter van de raad van
toezicht, deed verslag over de huidige en gewenste situatie met betrekking tot.
de Protestantse Theologische Universiteit. (MZ)
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.

