Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april – 6 mei 2022

Kerkdiensten
Zondag 1 mei 9.30 uur ds. Peter Wattel, Oegstgeest
Collecten: 1. Vluchtelingenwerk Westland 2. Kerk
Komende diensten
Zondag 8 mei 9.30 uur ds. Marjan Zebregs
Zondag 15 mei 9.30 uur ds. Freek Bakker, Voorschoten
Bij de dienst van 1 mei
Hoewel volgens het Johannes-evangelie Pasen en Pinksteren op één dag vallen,
blijven we nog even in de Paasroes. Toch vieren we met Paulus, dat de Geest van
Jezus in ons wil leven. Zo leven wij nu al, alsof we in de hemel zijn.
Op dit moment is corona verleden tijd. Onze grootste zorg is Oekraïne. Maar dan
die andere crisis. Hoe staan wij in de Schepping? Pasen heeft ons leven toch al
vernieuwd! Het is toch een feest, dat ons leven de juiste koers krijgt, omdat Gods
Geest ons wil aansturen! Fijn om u weer eens te ontmoeten!
Ds. Peter Wattel
Van de Diaconie
Op zondag 1 mei is de eerste collecte bestemd voor Vluchtelingenwerk Westland.
In 2020 zijn er wereldwijd 82,4 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en
geweld. Sommige vluchtelingen vragen in Nederland asiel aan. 13.673 daarvan
kwamen voor het eerst in Nederland. Op dit moment worden mensen die vluchten
uit Oekraïne in de gemeente Westland opgevangen. Vluchtelingenwerk heeft daarin
een beperkte rol. Vluchtelingenwerk komt
op voor de belangen van vluchtelingen in
Nederland. Dat doen ze onder andere door
gevraagd en ongevraagd de publieke
discussie te voeden met de juiste cijfers en
informatie. Vluchtelingenwerk ondersteunt
vluchtelingen en asielzoekers van het
moment dat ze worden opgevangen in
Nederland totdat ze zelfstandig hun weg
hebben gevonden. Dankzij de hulp van
donateurs en giften kunnen zij
vluchtelingen helpen met het opbouwen
van een nieuw bestaan in Nederland.
Wat Vluchtelingenwerk Westland doet in onze gemeente:
- begeleiding van de vluchteling bij juridische kwesties;
- vluchtelingen leren de taal door inzet van docenten en vrijwilligers;
- aanpak rondom schuldpreventie, wat leidt tot een financieel gezonde situatie;
- samen met de gemeente de vluchtelingen voorbereiden op arbeid;
- als partner van de gemeente het uitvoeren van kennismakingsprogramma’s,
participatie, trainingen, enzovoort.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Beide doelen worden van harte bij u
aanbevolen. U kunt uw bijdrage overmaken aan de diaconie van De Lichtbron,
NL90RABO0368100049 o.v.v. Vluchtelingenwerk, of geef in de collectemand bij de
uitgang van de kerk.

Koninklijke onderscheiding voor Jaap Boutkan en Pieter Sekeris
Tot zijn grote verrassing stond op dinsdag 26
april burgemeester Bouke Arends op de stoep
bij Jaap Boutkan. De oranje loper werd
uitgerold en de burgemeester las voor dat
Jaap bij koninklijk besluit benoemd is tot lid in
de Orde van Oranje-Nassau. Dit als blijk van
waardering voor jarenlang vrijwilligerswerk
voor onder andere KMD, de Kringloopwinkel en
De Lichtbron. Daarna speldde hij Jaap de
bijbehorende versierselen op. Jaap, ook
namens onze gemeente proficiat met deze
bijzondere onderscheiding.
Ook Pieter Sekeris mag zich voortaan lid in de
Orde van Oranje-Nassau noemen. Hij kreeg de
onderscheiding onder meer vanwege zijn
verdiensten voor het Senioren Journaal in Den
Haag, als voorzitter van het Wateringse
Mannenkoor Zang Veredelt, als lid van de
kerkenraad van De Lichtbron in Wateringen, als
bestuurslid/secretaris van de Kringloopwinkel
Wateringen-Kwintsheul en als lid van de
Cliëntenraad van het WZH Hoge Veld. Pieter, namens onze gemeente van harte
gefeliciteerd met deze koninklijke onderscheiding.
Gemeentevergadering 19 mei 2022
De kerkenraad nodigt u uit om op donderdag 19 mei aanwezig te zijn bij de
gemeentevergadering in De Lichtbron. Zoals gebruikelijk zullen de financiële
jaarstukken van de kerk en de diaconie toegelicht worden. Dit jaar wordt ook het
vernieuwde beleidsplan voor de komende vijf jaar gepresenteerd en wordt uw
instemming over de invulling van het beleid gevraagd. Na de pauze is er informatie
over het besluit van de kerkenraad om de aanbeveling van de Stuurgroep
Verkennen over te nemen. Het besluit betreft enerzijds voortgang van de
verkennende gesprekken inzake kerkelijke thema’s en anderzijds de inzet van de
eigen gemeente om door middel van ontmoeting en samenwerking het vertrouwen
laten groeien dat een nieuwe gemeente mogelijk kan zijn. De onderwerpen die al
besproken zijn door de leden van de stuurgroep zijn de principiële basisgedachten
rondom de bediening van de doop, het heilig Avondmaal en prediking en liturgie.

Op deze gemeenteavond willen de stuurgroepleden uit De Lichtbron hun
bevindingen bespreken, zodat u als gemeente gekend en gehoord wordt. U begrijpt
dat het dringend gewenst is dat iedereen meedenkt over de toekomst van onze
gemeente. Deze uitnodiging is voor trouwe kerkgangers, maar beslist ook voor
mensen die op afstand meeleven. Juist op afstand kun je vaak met frisse blik naar
een situatie kijken. Welkom op 19 mei om 19.30 uur in De Lichtbron!
Ter informatie: de stuurgroep bestaat uit drie leden van de Pleinkerk (Jan de Heer,
Teus van der Plaat en Mariëlle Burggraaf) en drie leden van De Lichtbron (Jan
Stolk, Franny Vogelaar, Lia van Ooijen). Als onafhankelijk adviseur en
gespreksleider is de heer Dick van Dijk (Hart voor de kerk) aangetrokken.
Harmke Verkerk, scriba

Agenda
Dinsdag 10 mei 10.00 uur Gespreksochtend in De Lichtbron
Donderdag 19 mei 20.00 uur Gemeenteavond in De Lichtbron

Uit de pastorie
Dit is mijn tweede Koningsdag in Wateringen, maar vanwege de vorig jaar geldende
coronamaatregelen voelt het als de eerste. Voor een deel komt dat doordat ik
vanuit de pastorie vanaf vrijdag al de voorbereidingen zie in het Hofpark.
De koning wil graag een verbinder zijn. Op een heel andere manier dan koning
Willem-Alexander wil ik – samen met anderen – ook een verbinder zijn: tussen
God, de Koning, en Zijn gemeente; tussen God en individuele mensen; en tussen
God en Zijn schepping, lokaal en wereldwijd.
Bij het vroege uitlaten van onze hond wachten de eerste kleedjesverkopers al op
klanten. Om 9 uur heb ik op verzoek onze voortuin voor een kleedje vrijgegeven en
er zouden nog veel meer koningsdagmomenten zijn met onder andere de oranje
tompoucen. Ik hoop dat u een goede oranje Koningsdag heeft gehad en dat u elke
dag mag ervaren als een geestelijke Koningsdag.
Ds. Marjan Zebregs

Programma Westlanddag
Dag uit naar de Biesbosch
Op woensdag 1 juni 2022 kunt u mee met de PCOB
Westland. Op die dag wordt er voor alle Westlandse ouderen
een gezellige dag georganiseerd naar de Biesbosch. Om 10.15 uur vertrekt er uit de
kernen Naaldwijk, ‘s-Gravenzande, De Lier en Maasdijk een touringcar. Aan de
mensen uit Wateringen/Kwintsheul is gevraagd om op eigen gelegenheid om 10.15
uur naar Naaldwijk te komen. Vanuit de afdeling proberen wij hiervoor een
oplossing te verzorgen. We rijden dan vanuit Naaldwijk naar Drimmelen, waar we
aan boord stappen om een rondvaart door de Biesbosch te maken.

Aan boord gebruiken wij de lunch, koffie/thee/brood met
beleg en een kroket. De rondvaart duurt tot ongeveer tot half
drie. Daarna stappen we in de bus die klaar staat om ons
weer naar Naaldwijk te brengen waar we tussen vier en half
vijf zullen arriveren. Het exacte opstappunt wordt nog
bekend gemaakt.
Eigen bijdrage p.p. is € 30,00 vooraf over te maken op
RABO NL28 RAB0 0124932932 t.n.v. PCOB Wateringen.
Graag aanmelden bij Jaap van der Snoek: tel. 06-53199564
Aanmeldingen en betalingen tot uiterlijk 15 mei 2022: VOL is VOL
Het volledige programma bestaat dus uit:
• per touringcar van Naaldwijk naar de Biesbosch
• rondvaart door de Biesbosch
• een heerlijke lunch
• terugtocht naar Naaldwijk per touringcar

NBG stelt Bijbels beschikbaar voor Oekraïners

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) heeft de Oekraïense
Bijbel digitaal beschikbaar gemaakt via debijbel.nl. Ook voorziet het NBG
samen met andere organisaties in de behoefte aan Bijbels onder

Oekraïense vluchtelingen in Nederland en België. Via de UBS – het
samenwerkingsverband van de Bijbelgenootschappen – steunt het NBG
Bijbelverspreiding onder vluchtelingen in Polen, Roemenië, Moldavië en
Hongarije.
Het NBG stelt het Nieuwe Testament, het Johannesevangelie,
leesplannen en kinderbijbelverhalen in het Oekraïens en Russisch
beschikbaar. Voor kinderen worden ook enkele programma’s uit de
kindernevendienstmethode Bijbel Basics in het Oekraïens vertaald.
Zo hebben kerken iets in handen als vluchtelingen kerkdiensten
bezoeken. De eerste twee vertaalde Bijbel Basics-programma’s zijn
te downloaden via debijbel.nl/bijbelbasics.
De miljoenen vluchtelingen stellen de Bijbelgenootschappen in
Polen, Moldavië, Hongarije en Roemenië voor een enorme uitdaging.
Er is grote behoefte aan Bijbels in het Oekraïens en Russisch, maar
deze Bijbelgenootschappen hebben daarvoor te weinig middelen.
Daarom laat de UBS extra Bijbels drukken en verspreiden via deze
Bijbelgenootschappen. Zo kan iedere vluchteling die behoefte heeft aan een Bijbel
een exemplaar krijgen.
Oekraïens Bijbelgenootschap
Het Oekraïens Bijbelgenootschap (OBG) doet wat
in zijn vermogen ligt om landgenoten in nood te
helpen. ‘De vraag naar Bijbels is enorm. Miljoenen
landgenoten zijn op de vlucht en verkeren in
wanhoop. We hebben dringend Bijbels nodig’, laat
een woordvoerder van het OBG weten. Al vanaf
het begin van de oorlogsdreiging deelde het OBG
Bijbels, Bijbelgedeelten en kinderbijbels uit in
onder meer kindertehuizen en aan militairen.
Bezoek aan Boetsja en Borodianka
Vorige week bezocht een team van het OBG de bevrijde, verwoeste steden rondom
Kiev, waaronder Boetsja, Hostomel, Irpin en Borodianka. 'Het was
hartverscheurend', aldus het OBG. Mensen zitten zonder gas, water en stroom en
zijn dankbaar voor elke humanitaire hulp die ze krijgen. Als we vertellen dat we van
een kerk zijn, vragen veel mensen uit zichzelf om een Bijbel! Ondanks het feit dat
velen van hen nooit een Bijbel hadden, weten ze toch dat dit boek kan helpen.'
Perspectief
Het Oekraïens Bijbelgenootschap is een verbindende schakel tussen de
verschillende kerken, vrijwilligersgroepen en hulporganisaties. In het begin van de
oorlog telde één ding, aldus het OBG: ‘Je zorgt voor je gezin en probeert dat in
veiligheid te brengen. Daarna kwam iedereen in actie. Ik bewonder de moed van
mijn collega’s die in het oosten en zuiden van Oekraïne werken.’ De behoefte aan
opvang en troost, maar ook aan hoop en perspectief uit de Bijbel is enorm. Dat zal
zo blijven ook nadat de oorlog voorbij is. Want: 'Dan moeten mensen verwerken
wat er allemaal gebeurd is.’
Foto boven: Een van de Bijbelverhalen voor kinderen die de Bijbelgenootschappen verspreiden.
Foto onder: Gevluchte kinderen in Lviv. Foto: Vladyslav Sodel.

Lied 647 ‘Voor mensen die naamloos’
In het Nieuwe Liedboek staat in de afdeling ‘Paastijd’ het onderstaande lied.
Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,

ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.
Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.
Voor mensen die vragend
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.
Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.
Tekst: Henk Jongerius (niet ons gemeentelid)
Melodie: Jan Raas
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