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Kerkdiensten 

Zondag 13 november 9.30 uur ds. Jan Henzen, Wateringen 
Collecten: 1. Kerk in Actie: zending Golfstaten 2. Kerk 

 

Komende diensten 

Zondag 20 november 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Eeuwigheidszondag  

Zondag 27 november 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft. Eerste Advent 

 

Bij de dienst van 13 november 
In de verkondiging naar aanleiding van een aantal verzen uit Exodus 16 (1-3 en 

13-20), wil ik met jullie nadenken over de vraag wat het betekent om te leven uit 

Gods hand. Het volk Israël vindt dat duidelijk moeilijk en blikt terug op de 

overvloed in Egypte. Klaagliederen zijn het gevolg, terwijl de liederen van 

dankbaarheid over de bevrijding helemaal lijken te zijn vergeten. De Israëlieten 

kijken om zich heen en zien alleen maar droge en dorre woestijn. Vraag zou 
kunnen zijn waarom ze niet omhoogkijken en uitkomst vragen aan God? Mooi hoe 

God ondanks ontevredenheid en verwijt toch laat zien dat Hij van Zijn volk houdt 

en geeft wat nodig is. Kunnen ook wij nog wel iets van leren, want wij lijken meer 

op dat volk in die tijd dan we misschien denken…… Tot zondag! 

Ds. Jan Henzen 

 

Van de diaconie – collecte 13 november  

De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten 
Op zondag 13 november collecteren we voor de 

zending. In de Golfstaten groeit de kerk door de grote 

toestroom van arbeidsmigranten uit Afrika en Azië. 

Met steun van Kerk in Actie helpt het 

Bijbelgenootschap in de Golf duizenden lokale 

migrantenkerken met bijbels in de migrantentalen of 

audio players met bijbelverhalen om naar te 
luisteren. Daarnaast krijgen voorgangers training in 

storytelling, een interactieve bijbelvertelmethode. 

Voorgangers leren op een eenvoudige manier een 

bijbelverhaal vertellen. Daarna gaan ze met 

gemeenteleden in gesprek over 

het verhaal en zoeken naar de 
betekenis ervan voor het eigen 

leven. Ze putten er hoop en 

kracht uit om vol te houden in 

hun zware arbeidsomstandigheden. Bemoedig hen met uw bijdrage. 

Meer informatie vindt u op kerkinactie.nl/bijbelingolfstaten   

De tweede collecte is voor de kerk. Geef aan de collectes in de mandjes bij het 

uitgaan van de kerk, of maak uw bijdrage over op de rekening van de diaconie 

o.v.v. Golfstaten, en op de rekening van de kerk. 

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

http://kerkinactie.nl/bijbelingolfstaten
http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


Kerstfeest in De Kastanjehof – Save the date 
Het duurt nog even, maar zoals het er nu naar uitziet kunnen we – na twee jaar 
afwezigheid – de Kerst voor senioren in De Kastanjehof weer organiseren. Dit zal 
plaatsvinden op vrijdag 16 december om 15.30 uur. De officiële uitnodiging zullen de 
70-plussers eind november ontvangen. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda! 
 
Bijbelse dagkalender 

Al jaren geeft de diaconie een kerstgeschenk aan de 

gemeenteleden van 70 jaar en ouder. 

Een aantal jaren hebben we het boekje Dag in dag uit gegeven. 

We willen dit jaar overgaan op de Bijbelse Dagkalender. De 
meditaties volgen het leesrooster van het Nederlands 

Bijbelgenootschap. Achttien protestantse predikanten bieden 

bemoedigende dagoverdenkingen voor stille tijd of aan tafel. 

Daarnaast bevat de Bijbelse Dagkalender mooie gebeden voor 

verschillende momenten. 

Als u toch graag het boekje Dag in dag uit wilt ontvangen, stuur 
dan een mailtje naar diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl 

 

 

De NBV21 is er voor alle kerken 

Ook deze week een tekst van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap over de 

NBV21. 

Het doel van de NBV21 is dat deze Bijbel in iedere kerk gelezen kan worden. Een 
breed confessioneel team van vertalers en meelezers hebben met liefde aan deze 

Bijbel gewerkt. Vanuit diverse denominaties is meegedacht. Van protestants tot 

katholiek en van evangelisch tot reformatorisch. De NBV21 is van en voor elke 

kerk. 

Taco Koster, missionair predikant in Amsterdam: ‘Als kerk vinden wij het belangrijk 

dat de Bijbel een centrale plek krijgt. In de eredienst, maar vooral ook bij alle 
activiteiten die er zijn. Van seniorenwerk tot kinderwerk en van het kringenwerk tot 

de kerkenraadsvergaderingen. De NBV21 is de Bijbel die ons aan elkaar verbindt. 

Een Bijbel met eerbied voor God, die goed leesbaar is en breed gedragen is.’ 

 

Terugblik:  

Kliederkerk 6 november  

Met achttien kinderen (en vier baby’s       ) en 

hun (groot)ouders kwamen we bij elkaar voor 

een Kliederkerkviering in de Jozefschool. 
Rondom het thema Noach en de Ark hebben 

we geknutseld, geluisterd naar het 

Bijbelverhaal, mooie liedjes gezongen en tot 

slot met elkaar gegeten. Wist u dat Kliederkerk 

volledig draait op vrijwillige bijdragen van de 

bezoekers? En op de inzet van 8 vrijwilligers? 
Volgende Kliederkerk: 19 februari 2023.  

Voor alle leeftijden! 

 

Ben jij tussen 6 en 12 jaar oud en houd je van zingen en acteren?  

Dan zoeken wij jou! 

 
Kinderkerstfeest Wateringen 

Vrijdagavond 23 december 2022 

Het team van Kinderkerstfeest Wateringen nodigt jou van harte uit om mee te doen 

met ons project ‘Kinderkerstfeest Wateringen’! 

De rooms-katholieke en protestantse kerken van Wateringen organiseren een 

kerstwandeling waarin we onderweg het kerstverhaal zien en horen, en luisteren 

mailto:diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl


naar mooie liedjes van het koor. Alle kinderen die meelopen mogen een lampion 

meenemen. De kerstwandeling eindigt met het levend kerstverhaal en mooie 

kerstliedjes in de St. Josephkerk.  

Wil jij meedoen, dan vind je het misschien leuk om in ons pop-up kinderkerstkoor 

te zingen of, als je liever niet wilt zingen, dan mag je acteren in het levend 

kerstverhaal. Doe je mee? Geef je dan snel op bij Gesina Joziasse, kinder- en 

jeugdwerker bij de Pleinkerk, tel. 06-31991562. Doe je dat wel vóór 10 

november? 

Het koor oefent elke donderdagavond vanaf  

17 november tot en met 22 december van 

19:00-19:45 uur in De Smidse, naast de 

Pleinkerk in Wateringen. Doe je mee als acteur 

of actrice, dan moet je natuurlijk weten wat je 
moet doen en krijg je kleding aan die bij jouw 

rol past. Daarvoor oefenen we op twee 

donderdagavonden; wanneer dat hoor je later. 

Zo ben jij straks helemaal klaar voor je rol! 

Horen we gauw van je? 

Groetjes van het team  

Kinderkerstfeest Wateringen 

E-mail: Kinderkerst2022@caiway.net 
 

De stem van de schepping in de psalmen  

In het webinar Groene exegese van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap van 

31 oktober was theoloog, onderzoeker, predikant en communicatieadviseur 

Trees van Montfoort te gast. 

Van Montfoort heeft een positief uitgangspunt: verbondenheid met medeschepselen 
geeft vreugde. 

Eerst komen de parallellen tussen Psalm 104 en het scheppingsverhaal in Genesis 

1:1 – 2:3 aan de orde. In beide staat de mens als schepsel tussen de schepselen 

genoemd. De schepping is geen verhaal van (over)heersen, maar van een 

vreugdevolle ordening, want zij mondt uit in de sabbatsrust.  

De schepping gaat door, zoals Psalm 104 in de verzen 29-30 verwoordt. Scheppen 

is een werkwoord en God schept ook nu. De mens heeft ten opzichte van de andere 
schepselen een unieke verantwoordelijkheid in de schepping.  

               

De mens is ook het enige schepsel, dat de schepping kan verpesten. Vers 35 van 

Psalm 104 verwijst daarnaar.  

In Psalm 104 lezen we hoe de hele schepping afhankelijk is van God en hoe de hele 

schepping God lof zingt. Van Montfoort merkt op dat mensen niet geneigd zijn om 
bijvoorbeeld rivieren en bergen te zien als zelfstandig handelende schepselen.  

 

Ze zijn dat volgens deze theoloog wel, alleen ze handelen anders dan hun 

medeschepsel mens.  

Rivieren of heuvels prijzen God door te zijn, wat ze zijn: schepsel van God. In die 

zin zijn zij per definitie gericht op God en op lofprijzing. De mens mag zich 

invoegen als lof zingend schepsel.  
Van Montfoort vindt dat de mens meer medeschepsel moet worden en dat onze 

relatie met God meer moet doorwerken in ons handelen. Nu wordt de natuur soms 

als vijandig gezien, en dus moet de mens heersen over de natuur. De schepping 

wordt te veel gezien als handelswaar, gebruiksvoorwerp, grondstof of 

wegwerpartikel tot nut van de mens.  

In de vertaling van psalmen en liederen klinkt ons centraal stellen van de mens 
vaak door.  
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In de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 staat in vers 7 van psalm 114 ‘Voor het 

aanschijn van de Heer, - beef, aarde! - ’, een gebiedende wijs. In de NBV21 uit 

2021 is dat – eveneens correct – vertaald als: ‘Laat de aarde dansen voor de Heer’.  

Volgens predikant Van Montfoort helpen de psalmen ons naar een nieuwe manier 
van denken. Bijvoorbeeld schone lucht is vreugde en betekent minder kinderen met 

astma. Er is behoefte aan een positief perspectief. Het leven in verbondenheid met 

mensen en medeschepselen, is beter dan de aarde en alles wat daarop leeft naar je 

hand te zetten; een dictator is niet gelukkig.  

De scheppingsorde is niet bedoeld als legitimatie van bijvoorbeeld man/vrouw 

verhoudingen. Als de mens medeschepper is, dan is de boom dat ook. De orde van 

God is leven volgens Gods bedoeling. Dat is de morele ordening van alle 
schepselen.  

Van Montfoort sluit af met wat zij ook in Trouw van 31 oktober schreef: ‘God zorgt 

voor ons via de zorg voor de aarde’. (MZ) 

 

Inspiratiedag Raad van Kerken werkgroep Vluchtelingen deel 1 

Het thema van deze dag (5 november) zijn de woorden van Jezus uit Matteüs H25, 
vers 35: ‘Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op’. Ds. Ineke Bakker zei in 

haar welkomstwoord dat ‘opnemen’ meer is dan het aanbieden van eten, drinken 

en een dak boven het hoofd. Het is iemand een plaats geven in je huis en 

gemeenschap. Een vluchteling is geen object van hulp, maar een mens, net als wij 

en daarmee beelddrager en lichtdrager van God.  

Breed heerst het idee dat de huidige vluchtelingencrisis het resultaat is van bewust 
beleid. Zo was de personeels- en huisvestingscapaciteit die nu nodig is, beschikbaar 

in 2015, maar is toen bewust afgebouwd.  

Mr.dr. Carolus Grütters is onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht (CMR) 

van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij vertelt dat 96 procent van alle 

vluchtelingen wereldwijd in de regio wordt opgevangen, meestal door de Verenigde 

Naties (UNHCR). Maar Europa en Noord-Amerika geven de UNHCR niet het geld, 

dat ze hebben toegezegd. Omdat de rijke landen hun verplichtingen niet nakomen, 
krijgen de in hun regio opgevangen vluchtelingen noodgedwongen kleinere porties 

eten.  

 

Nederland heeft ongeveer 4 procent van het aantal inwoners van Europa. 

Nederland vangt nu ongeveer een evenredig deel van de vluchtelingen in Europa 

op. Eerder was dat een minder dan evenredig deel.  
Volgens Grütters heeft Nederland geen maatregelen getroffen om het 

vluchtelingenprobleem op te lossen, maar was het beleid gericht op kiezers 

plezieren. Deze jurist stelt dat gemeenten een wettelijke zorgtaak hebben voor 

bijvoorbeeld riolering of paspoorten en dat geen probleem vinden, maar een 

vergelijkbare taak voor vluchtelingen wel.  

De gemiddelde wachttijd tot een asielverzoek inhoudelijk wordt behandeld, is nu 

twee jaar. In die wachttijd en tijdens de procedure, mogen asielzoekers niet werken 
of leren. Bovendien is de huisvesting en medische zorg niet altijd voldoende en 

moet onze medemens regelmatig verhuizen.   

 

Grütters ziet vier keer een capaciteitsprobleem: 1) bij de aanmeldprocedure, 2) bij 

de procedure van beoordelen, 3) bij de huisvesting als statushouder en 4) bij het 

uitzetten als de asielvraag is afgewezen. 
Grütters heeft gelukkig ook oplossingen, maar daar is politieke wil voor nodig.  

Rikko Voorberg was in 2015 op Lesbos in het overvolle vluchtelingenkamp Moria, 

om zelf aan den lijve de ellende te voelen. Deze dertiger noemt de paradox tussen 

het sympathieke helpen en het echte oplossen. Hij citeert een vluchteling, die zegt 

gek te worden van de hulpverleners, omdat hij geen hulp nodig zou hebben gehad, 

als hij niet eerst hulpeloos was gemaakt.  
 

Vluchtelingen zijn gewend geraakt aan mensen, die iets van hen willen. Autoriteiten 

willen informatie om te kunnen registreren en oordelen, journalisten willen praten 

en beeldmateriaal om een verhaal te maken. Hulpverleners willen een object om 



goed te doen. Voorberg vertelt van een hulporganisatie, die 800 jassen had 

verzameld. Ze wilden pas gaan uitdelen, als er nog meer jassen zouden zijn 

aangekomen. Dat uitdelen zou gaan door mensen een nummer te geven, waarmee 

ze een jas konden krijgen. Ondanks goede bedoelingen moesten deze vluchtelingen 
onnodig lang wachten op een jas en die jas krijgen ze pas, nadat ze tot nummer 

zijn gemaakt.  

 

Voorberg zoekt medemenselijkheid door met lege handen te gaan en zich op 

persoonlijk niveau te verbinden. Als hij vanuit de verblijfplaats van een vluchteling 

naar zijn kinderen belt, is er ook contact tussen die kinderen en de mensen, die bij 

hun vader zijn. Voorberg zegt tegen de mensen, die hem in hun armoede gastvrij 
onthalen, eerlijk dat hij zich schaamt over hoe ‘wij’ met vluchtelingen omgaan. Hij 

noemt dit een ‘walk of shame’, een wandeling van schaamte. Het kost vaak tijd eer 

vluchtelingen ontdekken, dat ze bij Voorberg geen tegenprestatie hoeven te 

leveren, maar zichzelf kunnen zijn. (MZ) 

 

Orgelconcert Matthijs Breukhoven 
Op zaterdag 19 november zal Matthijs Breukhoven een orgelconcert verzorgen op 

het Bätz-Witteorgel van de Pleinkerk in Wateringen. Matthijs (1992) studeerde 

orgel aan het Rotterdams Conservatorium. 

Momenteel is hij organist van de Oude kerk 

in Rotterdam-Charlois en de Alexanderkerk 

in Rotterdam. 
 

Het concert begint om 15.00 uur en de kerk 

is open vanaf 14.30 uur. 

De toegangsprijs is € 9,00 en € 8,00 voor 

65+, incl. koffie of thee na afloop van het 

concert. Kinderen t/m 16 jaar hebben gratis 

toegang.  
Meer informatie op www.orgelwateringen.nl 

 

 

Afrika bidt: Verdeeldheid 

 

Heer, Uw kerken twisten. 

Bisschoppen voelen zich verheven en doen, alsof ze onze lieve Heer zelf zijn. 

Heer, uit Europa brengen ze hun tradities en hun boekenwijsheden mee. 

Wij begrijpen hun verdeeldheid niet. Wij willen één kerk zijn. 

Heer, Uw Zoon heeft toch voor deze ene kerk gebeden? 

Heer, wij bidden U om één kerk in Ghana, voor één kerk in Afrika. 

Heer, wij zijn al op weg. 

Heer, geef ons zoveel liefde in ons hart voor onze broeder, 

dat de scheiding daarin verdrinkt. 

Amen.  

  

http://www.orgelwateringen.nl/


Van de redactie 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie  

• Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl  

• Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker www.protestantsekerk-

delichtbron.nl  

• Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via 
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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