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Kerkdienst
Zondag 6 februari 9.30 uur ds. Bart Schoone, Poeldijk
Collecte: 1. PKN Jongerenorganisatie JOP: Interactief aan de slag met de Bijbel
2. Jeugdwerk De Lichtbron
Komende diensten
Zondag 13 februari 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft
Zondag 20 februari 9.30 uur prop. Sico de Jong, Berkenwoude
Bij de dienst van 6 februari
Het was de bedoeling dat ds. Jan Henzen komende zondag zou voorgaan.
Helaas heeft hij deze week laten weten dat ziekte hem verhindert om aan die
afspraak te voldoen. Wij wensen ds. Henzen veel sterkte en een spoedig
herstel.
Gelukkig toonde ds. Bart Schoone uit Poeldijk zich bereid deze dienst over te
nemen. Hij stuurde ons de volgende toelichting op de dienst: de bijbellezingen
hebben zondagmorgen te maken met roeping – door God, door Jezus geroepen
worden. Profeten worden door God geroepen. De discipelen worden door Jezus
geroepen. We lezen Jesaja 6: 1-8 en Lucas 5: 1-11.
Lang geleden zei Jezus: ‘Doe mee!’ En mensen, die zich tot Hem aangesproken
voelden, gingen met Hem mee.
Uit de gemeente
Ook in onze gemeente zijn mensen besmet met het coronavirus. Gelukkig
meestal met alleen milde klachten, maar toch: de quarantaine doorbreekt
radicaal het dagelijkse leven en het is vervelend om mensen te vertellen dat je
positief getest bent en hen kan hebben besmet. Het laat ook zien – hoe
verantwoord en voorzichtig je zelf misschien ook bent – dat iedereen deze
omikron-variant kan krijgen. En tegelijkertijd zijn er nog zo veel andere ziektes,
die om behandeling vragen en tijd van herstel. U voelt zelf vast wel wie u in
deze tijd een teken van meeleven kan schenken.
We vertrouwen op God, de grote Heelmeester.
Ds. Marjan Zebregs

Uit de Stuurgroep Verkennen
In de afgelopen maanden is de stuurgroep van de Hervormde Gemeente en De
Lichtbron een aantal malen bij elkaar geweest. U zult begrijpen dat ook wij
geregeld last hadden van de coronamaatregelen die ons het zo af en toe
onmogelijk maakten bij elkaar te komen. Daardoor heeft het hele proces langer
geduurd dan we ons vooraf als doel hadden gesteld.
We merkten al snel dat het nuttig was in het echt bij elkaar te zijn en niet via
zoom of zo. Gevoeligheden komen op een schermpje maar slecht over en het
winnen van vertrouwen in elkaar en het proces was erg gebaat bij het elkaar

kunnen zien.
Maar we zijn dan nu toch zover gekomen dat we een verslag van onze
bevindingen hebben kunnen sturen aan beide kerkenraden.
In vervolg van dit traject zullen eerst de kerkenraden een oordeel geven over
onze bevindingen. Pas daarna zullen beide gemeenten worden geïnformeerd. Ik
snap dat sommigen van u erg benieuwd zijn hoe het verder gaat, maar daar
kunnen we nu nog niet over uitweiden.
Wat we wel kunnen zeggen is dat we in de stuurgroep mooie en diepgaande
gesprekken hebben gevoerd waarin we elkaar over en weer zijn gaan
waarderen en herkennen. De eerstvolgende zet is nu aan de kerkenraden. We
houden u op de hoogte.
Jan Stolk
Uit de Protestantse Kerk
Op 1 februari 2022 zond het moderamen van de Protestantse Kerk onder
andere onderstaande tekst aan voorgangers en kerkenraden.
‘Het wordt steeds duidelijker dat we in een nieuwe fase van de coronapandemie
terechtkomen. We zijn heel dankbaar dat hierdoor meer ruimte is gekomen om
vorm te geven aan het gemeenteleven. In de afgelopen periode werden we
hierin zeer beperkt. Velen van ons hebben ervaren hoeveel impact dit heeft
gehad, zowel op het persoonlijk geloofsleven als op het samen kerk zijn. Niet op
de gebruikelijke manier als gemeente kunnen samenkomen heeft een grote
wissel getrokken. Het gemis van de gezamenlijke viering van de liturgie, de
schraalheid in onderlinge ontmoetingen, ze hebben het geloofsleven onder
zware druk gezet. Niet iedereen hield het vol - en we merkten allemaal hoezeer
moedeloosheid op de loer lag.
Bij velen leven zorgen of het gemeenteleven weer terug zal keren zoals we
gewend waren. Komen mensen weer terug in de kring van de gemeente?
Het is een uitdaging om in deze nieuwe situatie invulling te geven aan de
ontmoeting met God en met elkaar. Om oog te hebben voor en ruimte te bieden
aan de meest kwetsbaren, gevaccineerd en niet-gevaccineerd. Om elkaar,
ondanks soms botsende meningen, weer te vinden en één gemeenschap te
vormen. We beseffen dat het opnieuw veel vraagt om ook dit in zorgvuldigheid
te doen, omwille van elkaars gezondheid en veiligheid. We bidden allen die
leiding geven daarbij veel wijsheid toe, en bezieling door de Heilige Geest. Om
binnen de gestelde grenzen (weer) gemeente te zijn die leeft van de
ontmoeting. Een veilige ruimte’
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.
(Lied 388:5)

Een inspirerende week in Taizé (Frankrijk)!?
Van ‘Westland missionair’ ontving ik onderstaande informatie. Ik heb vele
inspirerende ervaringen over Taizé gehoord. Informeer eens in de familie- of
vriendenkring of hier interesse in is.
Voor alle jonge mensen in het Westland gaat ‘Westland missionair’ deze zomer
een reis organiseren naar Taizé. De broeders van Taizé ontvangen jaarlijks
duizenden jongeren van 15 tot 28 jaar, die samenkomen om elkaar te
ontmoeten, samen te praten, te zingen en te bidden. Er komen jongeren uit alle
landen van de wereld en de voertaal is soms Nederlands, soms Engels.
De hele week zijn er ontmoetingen, gesprekken en discussies met jongeren van
jouw leeftijd. Thema’s als vrede, samenwerking, huwelijk, discriminatie en

uitsluiting kunnen langskomen en meer …! Er zijn vieringen en er wordt
gezongen en ’s avonds zijn er kampvuren met muziek. Kijk ook eens op
https://www.taize.fr/nl_rubrique461.html
Als je info wilt of je wilt inschrijven, dan stuur je een e-mail naar
WestlandTaize@gmail.com met daarin je naam, leeftijd, 06-nummer en geef je
aan welke week je voorkeur heeft: de week van 23 juli (week 30), 30 juli (week
31) of 6 augustus (week 32) in 2022. Een week (8 dagen) loopt van zaterdag
tot en met de zondag van het volgende weekend. Als je over een auto (en
rijbewijs) beschikt horen we dat ook graag.
Alles is inclusief maaltijden en activiteiten, je slaapt in je eigen tent (alleen of
met anderen). Het verblijf in Taizé kost 80 euro. Afhankelijk van hoeveel
personen er meegaan, kost een retourtje (reiskosten) tussen de 80 en 120 euro
per persoon. De week Taizé (8 dagen) kost dan in totaal tussen de 160 en 200
euro, all inclusive.
De inschrijving staat open voor iedereen. Het maakt niet uit of je wel of geen
religie hebt. Wil je mee naar Taizé? Kies je week uit en schrijf je in!
M.Z.
Oproep citaten voor nieuwe website
Vorige week vroegen om citaten voor de nieuwe website van de Lichtbron. We
hebben er twee binnengekregen en daar zijn we blij mee. Maar ik dacht ook: “Ik
zou er nog wel een paar willen lezen!”. Vandaar nogmaals onze oproep.
Om je een beetje op weg te helpen, hierbij
een paar vragen:
- Wat ervaar je in de Lichtbron?
- Wat voor sfeer heeft onze kerk?
- Welk gevoel heb je als je aan de Lichtbron
denkt?
- Wat vind je belangrijk?
- Waarom ben je lid van de Lichtbron?
Probeer één van deze vragen te
beantwoorden met één (of twee) korte
zinnen, of geef één of twee trefwoorden.
Op de pagina ‘Kennismaken’ zullen een aantal antwoorden worden
weergegeven, zoals in de figuur hierboven. Uiteraard zal op deze pagina nog
meer informatie worden opgenomen, zodat belangstellenden kunnen lezen wie
wij zijn. Je kunt je bijdrage mailen, of telefonisch doorgeven aan Chiel Dikken
(mdikken@kabelfoon.nl, 0174-297629).
Rolf Voormolen, Henny Mieremet, Chiel Dikken
De kerkdienstuitzending in HD beeldkwaliteit
Vorig jaar tijdens de gemeenteavond is n.a.v. een enquête gesproken over de
uitzending van onze kerkdiensten via de Kerkomroep. Ook zijn toen wat opties
genoemd voor mogelijke verbeteringen.
Misschien heeft u het al gemerkt, misschien nog niet. Sinds twee weken wordt
het beeld onze kerkdienst via de Kerkomroep in High-Definition (HD) kwaliteit
uitgezonden. Hiervoor is er een nieuwe kerkzender aangeschaft en geplaatst en
is er een andere (tweedehands) camera geïnstalleerd. De kosten hiervoor
konden grotendeels vergoed worden van het budget dat nog over was van de
‘Actie Beeld & Geluid’ enige jaren geleden.

De beeldverhouding is daarmee veranderd naar 16:9 (i.p.v. 4:3), zoals we
inmiddels al enige jaren gewend zijn van onze breedbeeld televisies. En de
beeldkwaliteit is zeker op de grotere monitoren of televisies zichtbaar scherper.
Ook opnames die bewaard worden om later terug te kijken, bijvoorbeeld van
uitvaartdiensten, zijn daarmee van een betere kwaliteit.
Heeft u thuis een smart-TV gekoppeld aan uw (wifi) netwerk, dan kunt u
eenvoudig vanuit de Kerkomroep-app op uw smartphone of tablet de uitzending
‘casten’ naar uw TV en de kerkdienst dus goed zichtbaar met elkaar bekijken.
Een andere optie hiervoor is om uw laptop met een kabel aan uw TV te
verbinden.
De leden van het beamteam doen hun best in het zo goed mogelijk bedienen
van de camera om zo mooie videobeelden van de dienst te maken. En dat doen
zij parallel aan het bedienen van de presentatie; dit is soms best een uitdaging.
De bediening van het systeem en de nieuwe camera is gelukkig nog hetzelfde
gebleven en daarmee zo eenvoudig mogelijk gehouden. Voor het volgen van het
camerabeeld is een nieuwe monitor gekocht en geplaatst op de ‘regie-tafel’.
In de komende weken zal het systeem nog verder ingeregeld worden voor een
zo goed mogelijk beeld onder wisselende omstandigheden; denk bijvoorbeeld
aan het lichtniveau. En er zullen nog wat kabels aangepast, weggewerkt of
weggehaald worden.
Heeft u nog vragen over het bekijken van de kerkdienst via de Kerkomroep
(www.kerkomroep.nl of de Kerkomroep-app) of heeft u nog opmerkingen over
het beeld of over het geluid, dan kunt u met mij contact opnemen.
Piet-Jan Leerdam
Van de diaconie
Zondag collecteren wij voor het jeugdwerk van de Protestantse kerk.
Interactief aan de slag met de Bijbel
Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij
Sirkelslag, een interactief bijbelspel van Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk.

De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar
in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale
thema's centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met
geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om
hen betrokken te houden.
De tweede collecte is voor het jeugdwerk van De Lichtbron
De collecten worden van harte aanbevolen. U kunt uw giften overmaken aan uw
diaconie De Lichtbron NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse
Gemeente onder vermelding van Jong Protestant.

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.

