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Kerkdienst (online)
Zondag 16 januari 10.00 uur ds. Marjan Zebregs en ds. Jan Henzen
Oecumenische dienst t.g.v. de Week van gebed voor de eenheid.
Collecte: 1. Kerk in Actie: Israël/Palestina - Joodse en Palestijnse kinderen
spelen samen; 2. Toerusting voor werkers in de kerk
Komende diensten
Zondag 23 januari 9.30 uur ds. Anki Peper, Voorschoten
Zondag 30 januari 10.00 uur ds. Marjan Zebregs
Bij de oecumenische dienst op 16 januari (10 uur!!)
We komen digitaal om 10 uur samen in De Lichtbron voor de viering in de
‘Week van gebed voor eenheid van christenen’. De andere kerken zijn die
zondagmorgen gesloten.
Het thema voor deze wereldwijde viering is gekozen door christenen uit het
Midden-Oosten: ‘We hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te
aanbidden’. Met deze eredienst willen de deelnemende kerken licht zijn in het
duister.
De voorgangers – ds. Jan Henzen en ds. Marjan Zebregs – komen uit twee
verschillende kerken, de Bijbellezingen komen uit twee verschillende
vertalingen, de liederen komen uit diverse muzikale tradities en de zegen
wordt gegeven door vier verschillende voorgangers samen.
De voorbereidingsgroep hoopt dat velen de digitale weg naar deze
oecumenische viering weten te vinden en dat u licht mag ervaren in het
duister.
In Wateringen organiseren de Sint-Josephkerk, de Sint-Jan de Doperkerk en
de Sint-Andreaskerk, de Volle Evangelie Maranatha Kerk, de Hervormde kerk,
en de protestantse kerk De Lichtbron jaarlijks oecumenische vieringen. Alle
betrokkenen zijn dankbaar voor de ervaren eenheid in Christus.
Terugblik op de dienst van 9 januari 2022
Ds. Bert Boter uit Voorschoten was onze voorganger. Naar aanleiding van 6
januari, Driekoningen, werd gelezen en gepreekt over de wijzen uit het Oosten
en ook wat dat voor ons nu betekent. Vanaf de bank heb ik geïnspireerd
meegevierd. Hoe jammer was het dat tijdens de preek het beeld wegviel. Later
bleek dit door een landelijke storing te zijn bij kerkomroep.nl. Ik hoop dat u net als ik - wel de hele dienst heeft kunnen beluisteren.
Ds. Marjan Zebregs

Uit de pastorie
10 januari. Voor onze nog thuiswonende zoon is het Nieuwjaarsdag, zijn
verjaardag. Het is de dag dat de koning het nieuwe kabinet beëdigt. Het is de
dag dat op scholen de kerstvakantie voorbij is en (de meeste) kinderen weer
fysiek naar school mogen.
Voor mij voelt het ook een beetje als Nieuwjaarsdag. Eén van mijn
voornemens is om de gezondheidsrisico’s van het coronavirus het gewicht te
geven wat reëel is in vergelijking met de gezondheidsrisico’s van andere
ziektes (bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, kanker en niet-aangeboren
hersenaandoeningen (NAH), met de gezondheidsrisico’s van een bepaalde
levensstijl (bijvoorbeeld weinig bewegen, alcohol en roken) en met de nood
(en de wachtlijsten) in de geestelijke gezondheid (bijvoorbeeld depressie,
faalangst, complexe gezinsproblematiek).
Een ander voornemen van mij is om het beleid van het nieuwe kabinet te
beoordelen op zijn daden in plaats van zijn voorgeschiedenis. Vooral wil ik in
dit nieuwe jaar meer aandacht geven aan ‘het licht en het Licht in de
duisternis’. Toevallig of niet is dat ook het thema van de naderende Week van
gebed voor de eenheid van de christenen.
Laten wij elkaar troosten als het ons (tijdelijk) niet lukt onze goede
voornemens te vertalen naar woorden en daden. Laten we elkaar bemoedigen
om door te gaan met onze goede voornemens na een terugval. Laten we
elkaar helpen om onze doelen bij te stellen, als ze niet haalbaar zijn.
Ik wens u, jullie en mijzelf een goed vervolg van 2022!
Ds. Marjan Zebregs

Veilig, onveilig in de kerk en de gemeente
In een kerkelijke gemeenschap willen we ons allemaal graag veilig en
vertrouwd voelen, zéker daar, als kinderen van God. Levend van geloof, hoop
en liefde, horen we bij elkaar als zusters en broeders en het evangelie van
Jezus is ons ijkpunt. Toch is die zo gewenste veiligheid niet vanzelfsprekend.
In een kerkelijke omgeving doen zich regelmatig situaties voor die vragen om
nadenken over integriteit, gevoel voor grenzen en onderlinge verhoudingen.
Dat kan te maken hebben met seksualiteit, maar het hoeft niet. Iets
‘onprettigs’ kan uitgroeien tot onveilig.
Sociale veiligheid vraagt aandacht en blijvend onderhoud, ook in de kerk.
Preventie is belangrijk: het kan (seksueel) misbruik en andere vormen van
onveiligheid voorkómen en mensen bewust maken van hun houding en
gedrag.
Nabijheid en vertrouwelijkheid zijn een groot goed in de gemeente en dat
moet vooral zo blijven. Wel is (meer) bewustwording en bezinning nodig rond
sociale veiligheid en een cultuur van openheid. De kerkenraad kan bespreken
welke elementen passen bij een veilige gemeente. Hierdoor kunnen
ambtsdragers zich bewust worden van hun eigen kwetsbaarheid of blinde
vlekken.
Met zo’n bespreking en opname in het beleidsplan geeft de kerkenraad een
signaal af dit best lastige thema belangrijk te vinden.
Het aanstellen van vertrouwenspersonen, ook al hebben zich tot nu toe geen
problemen voorgedaan, is wenselijk. Gemeenteleden kunnen met deze

vertrouwenspersoon contact zoeken in geval van expliciet (seksueel) misbruik
en haar of hem inschakelen om mee te denken in niet zo heftige, maar
daarom niet minder serieuze ervaringen van onveilig voelen. Bijvoorbeeld
bepaalde ‘geintjes’ die je niet langer wilt horen of die hand op de knie die je
niet meer wilt voelen. Bespreekbaar maken helpt, al vraagt het moed, zeker
als de betrokkene het een tijdje over zijn of haar kant heeft laten gaan en niet
meteen heeft gezegd hoe vervelend hij of zij dit vindt.
Na het vertellen aan de vertrouwenspersoon komt de vraag: hoe kan het
bespreekbaar worden gemaakt met ‘die ander’ in de gemeente, die zich
misschien van geen kwaad bewust is.
Op de site van de Protestantse Kerk zijn werkvormen te vinden om het
gesprek aan te gaan over de omgang met elkaar en welke grenzen voor wie
waar liggen.
Door ds. Sophie Bloemert, coördinator Meldpunt Seksueel Misbuik in de kerk
(SMPR). Uit de Nieuwsbrief van de classis Zuid-Holland Noord, ingekort en
bewerkt door ds. Marjan Zebregs.

Actie Kerkbalans 2022
De Actie Kerkbalans vindt dit jaar plaats
in de periode 17 tot 29 januari.
Het voorbereidende werk is inmiddels
gedaan. De 24 ‘lopers’ hebben ieder
een pakketje enveloppen gekregen om
in hun wijk bij de leden en volwassen
doopleden te bezorgen. In de week van
15-22 januari kunt u de loper bij u thuis
verwachten. De week daarna zal hij/zij
het antwoordstrookje met de door u
toegezegde bijdrage weer ophalen. U mag het antwoordstrookje natuurlijk ook
bij de loper in de brievenbus doen. We hopen dat we dit jaar 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.

COLLECTES 16-01-2022
1e collecte: Israël/Palestina
Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden
van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict
is er veel onderlinge haat en wantrouwen. In het
dagelijkse leven komen ze elkaar bijna niet tegen.
Het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center
wil aan deze negatieve stereotypen een einde
maken. Ze brengen de kinderen met elkaar in
contact. Kinderen van Joodse en Palestijnse scholen
bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs

over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Ze vertellen in de klas over
hun leven, geloof, hobby’s en school. Zo leren ze elkaar kennen en met elkaar
omgaan. Belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook voor de hele samenleving.
Het geeft hoop voor de toekomst! Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het
zendingswerk van Kerk in Actie in Israël/Palestina. Helpt u mee om deze
collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
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.
Israël/Palestina.

2e collecte: Toerusting voor
werkers in de kerk
In onze protestantse kerken zijn
tienduizenden mensen actief op
allerlei terreinen: van pastoraat tot
missionaire presentie, van diaconaat
tot jeugdwerk en van bestuur tot
beheer.
Met een divers trainingsaanbod helpt de Protestantse Kerk zowel professionals
als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Steeds meer ontwikkelt
de Protestantse Kerk ook online trainingen, e-learnings en webinars. Met de
trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en
wisselen ervaringen uit.
Met uw bijdrage steunt u de Protestantse kerk bij het ontwikkelen van
trainingen voor ambtsdragers zodat zij goed toegerust aan de slag kunnen! U
kunt u bijdrage overmaken op bovenstaand rekeningnummer van uw diaconie
o.v.v. Toerusting werkers in de kerk.
Meer informatie op www.protestantsekerk.nl/training
Beide collectes van harte bij u aanbevolen. Hartelijk dank!

Bijbelleesrooster 2022 nu
beschikbaar
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) stelt dit leesrooster
online beschikbaar via de website.
’Ik wens u toe dat het leesrooster ook u
helpt dagelijks een betekenisvolle
ervaring te hebben met de Bijbel, Gods
boodschap van liefde voor de wereld!’
aldus NBG-directeur Rieuwerd
Buitenwerf.
Lucas en Johannes
Het Bijbelleesrooster 2022 houdt op zon-

en feestdagen gelijke tred met de bijbelteksten die dan aan de orde zijn
volgens het oecumenisch leesrooster. De teksten voor doordeweekse dagen
sluiten hierop aan. Het oecumenisch leesrooster wordt door veel kerken
gevolgd en behandelt in 2022 vooral het evangelie volgens Lucas. In de eerste
maanden komt ook het Johannesevangelie aan de orde.
Het NBG-bijbelleesrooster 2022 is, net als in voorgaande jaren, samengesteld
door ds. Klaas Touwen, protestant predikant te Deil en Enspijk. De
bijbelvertaling in het rooster is de NBV21, de opvolger van de Nieuwe
Bijbelvertaling uit 2004.

Website en app
Het Bijbelleesrooster 2022 staat op bijbelgenootschap.nl, en is binnenkort ook
beschikbaar op debijbel.nl en via de gratis NBG-app Mijn Bijbel. Naast dit
dagelijkse leesrooster zijn ook alle andere leesplannen van het NederlandsVlaams Bijbelgenootschap beschikbaar in de app Mijn Bijbel. Download de app,
schrijf u in voor dit leesrooster en ontvang elke dag een notificatie met de
nieuwste aflevering.
Foto: Standaardeditie NBV21 © NBG
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