
Nieuwsbrief De Lichtbron  14–21 oktober 2022 

 

Kerkdiensten 

Zondag 16 oktober 9.30 uur ds. Anki Peper, Voorschoten 
Collecten: 1. Voedselbank Westland 2. Kerk 

 

Komende diensten 

Zondag 23 oktober 9.30 uur dhr. Sico de Jong, Berkenwoude 

Zondag 30 oktober 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Bevestiging en ontheffing 

ambtsdragers. Medewerking verleent het koor Esperanza. 
 

Agenda 
Zaterdag 15 oktober 9.30-12.00 uur Inzameling voor de Voedselbank 

Dinsdag 18 oktober 20.00 uur Pastorale avond over dementie en geloof met ds. 

Tim van Iersel in De Lichtbron 

Woensdag 26 oktober 10.00 uur koffieochtend 65+ in De Lichtbron 

 

Nieuwe ambtsdragers 

De kerkenraad is blij te kunnen melden dat Ria Jongerius en Willy Mieremet bereid 
zijn het ambt van ouderling op zich te nemen. Bezwaren tegen de procedure of 

tegen de voorgenomen bevestiging kunnen worden ingebracht door 

stemgerechtigde leden tot en met maandag 24 oktober, schriftelijk en ondertekend 

bij de scriba, Bert Bosker. 

Wanneer er geen gegronde bezwaren binnenkomen zal de bevestiging plaatsvinden 

op zondag 30 oktober. 
Tijdens deze dienst zullen de ouderlingen Eimert de Waard en Nel Bloem en diaken 

Adri van der Wal uit het ambt worden ontheven. 

 

Koffieochtend Diaconie 65+ 

U bent van harte welkom op woensdag 26 oktober a.s. van 10.00 tot 12.00 

uur. We beginnen met een kopje koffie en drinken daarna met elkaar een glaasje 

fris of een borreltje. We kunnen uitgebreid met elkaar (bij)praten en van gedachten 
wisselen. Aad Verduijn van Stichting de Zaaier komt kort iets vertellen over de 

Stichting de Zaaier. 

 

U kunt zich voor deze ochtend opgeven bij 

Adri vd Wal / Ellen Ouwehand: diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl   

 
Als u een probleem heeft om bij de Lichtbron te komen geef het tijdig aan. We 

kunnen u dan komen ophalen en brengen u ook weer thuis. We hopen uw 

aanmelding voor 22 oktober te mogen ontvangen. 

Met vriendelijke groet vanuit de Diaconie ZWO 

 

Ds Tim van Iersel in De Lichtbron: 
Godvergeten: gedachten over geloof en dementie 

‘Ik ben nog getrouwd, maar eigenlijk al weduwe,’ aldus een partner van iemand 

met dementie. Wie ben je eigenlijk nog, als je omgeving jou al heeft verloren, of 

zelfs dood heeft verklaard terwijl je nog leeft? Wie ben je, als je dat zelf niet meer 

weet?  
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Dementie gaat over de kernvragen van ons leven. Het tast de grondvesten van je 

bestaan aan en heeft grote impact op het leven van naasten. Dementiedominee 

Tim van Iersel zal deze thema’s inleiden en hierover met u in gesprek gaan. Daarbij 

zal hij praktische handreikingen doen hoe je mensen met dementie en hun naasten 
kunt blijven betrekken bij de gemeenschap. 

 

Dementiedominee Tim van Iersel (www.timvaniersel.nl) is werkzaam als geestelijk 

verzorger en ethicus bij WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) en auteur van 

Godvergeten. Gedachten over geloof en dementie (2019). Bovenstaande zijn 

woorden die dementiedominee Tim van Iersel opluisterde tijdens een gesprek met 

een partner van een dementiepatient.  
 

Dinsdag 18 oktober komt ds Tim van Iersel bij protestantse gemeente De Lichtbron 

vertellen over zijn pastorale werk tussen mensen met dementie. Regelmatig lezen 

we o.a. via social media over zijn directe contacten en gesprekken die hij heeft met 

mensen met dementie, de partner en kinderen van een dementiepatiënt. Naast dat 

Tim vertelt over zijn werk en contacten is er gelegenheid voor vragen aan en 
gesprek met Tim. 

 

De avond op 18 oktober begint om 20.00 uur en wordt gehouden in De Lichtbron. 

De werkgroep Pastoraat heet u van harte welkom. 

 

Kamers met aandacht gezocht 
De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland zijn een 

samenwerking gestart met de Kamers van Koophandel om ‘Kamer met aandacht’ te 

zoeken voor een periode van twee jaar. Dit is een tijdelijke woonoplossing voor 

jongeren die niet thuis kunnen wonen, maar ook nog niet zelfstandig. Voor dit 

project zoekt de stichting Kamers met Aandacht naar geschikte woonruimten voor 

jongeren.  

Kamers met Aandacht koppelt jongeren tussen 18 en 23 jaar aan mensen die een 
kamer over hebben. De voorwaarde is dat deze kamer minimaal één jaar wordt 

verhuurd en dat de huurprijs niet hoger is dan het bedrag dat de landelijke 

huurcommissie adviseert. Het doel is om de jongeren te begeleiden naar volledig 

zelfstandig wonen, door ze een kamer te bieden in combinatie met professionele 

hulp van de zorgaanbieder. 

Als u interesse heeft: in de hal van de Kerk hangt een poster met een QR-code en 
op de tafel liggen folders met meer informatie. 

               

U bent veel sterker dan JU JU 

Heer onze God, Vader van Jezus Christus, 

U bent sterker dan alle goden, die op of onder de aarde wonen. 

Er zijn immers geen goden, omdat U er bent! 

De maan is de maan en geen God. 
En de God van onze stad heet niet Takoradi,  

maar U bent de God en Uw Zoon Jezus. 

En de fetishpriesters doen wel vaak verbluffende dingen, 

maar dat zijn alleen maar trucjes. 

En als U aanwezig bent, kan er ook niemand met trommels gedood worden. 

 
En sterk bent U, sterker dan de zee. 

En hoog bent U ook, hoger dan de hemel.  

En dan hebben de mensen Uw Zoon gedood. 

Dat was niet goed, maar zo zijn ze. 

Wij zijn niet beter. 

Daarom moet U ons bijbrengen, hoe we moeten zijn. 
Daarom hebben wij U nodig. 

Laat mij altijd zo bidden, ook dan, wanneer ik weg moet. 

Met U ben ik niet bang meer. Amen 

Uit het boek ‘Afrika bidt’ 



 

Lezing Stevo Akkerman 

De Noorderkerk (Langestraat 130, ’s-Gravenzande) nodigt ons van harte uit voor 

de lezing: ‘Wie het goede denkt te hebben gegrepen, zit er altijd naast’ door Stevo 

Akkerman.  

Akkerman is journalist voor dagblad Trouw. Hij sprak met schrijvers, filosofen, 
theologen en psychologen. Dit resulteerde in het boek ‘Wat is dan goed?’ In zijn 

lezing vertelt hij wat zijn zoektocht hem gebracht heeft. En hij gaat met ons in 

gesprek.  

De toegang is gratis en reserveren is niet nodig. 

 

Voorstelling Titus, held of heilige 

De St. Josephkerk (Harry Hoekstraat 37, Wateringen) nodigt ons van harte uit voor 
de voorstelling ‘Titus, held of heilige?’ van Peter Vermaat. Het is een ‘theatrale en 

poëtische vertelling over het leven van Titus Brandsma’. 

Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boerenzoon heilig wordt verklaard. Het is 

de eerste keer na 2000 jaar! Niet iedereen zal weten wat Titus Brandsma heeft 

bezield en hoe hij heeft geleefd. In een theatervoorstelling met levensgrote poppen 

en muziek vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van Titus Brandsma. In 1881 
geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward) en in 1942 te Dachau met 

een injectie om het leven gebracht.  

Het is het verhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het 

oorlogsgeweld.  

De geschiedenis van een praktisch ingestelde mysticus, die oog had voor mensen in 

crisissituaties.  
De kroniek van een geleerde die journalisten motiveerde niet te buigen voor de 

naziterreur. Deze houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend tot op de dag 

van vandaag.  

De toegang is gratis en reserveren is niet nodig. 

      

Boeiende voorstelling van Theatergroep Het Wilde Westen: 

Exodus vertelt de wonderlijke verhalen over de Uittocht uit Egypte 
Over macht en onderdrukking, wonderen en plagen, geluk en drama. Van Mozes in 

het biezen mandje en het hof van de Farao tot aan de tocht van veertig jaar door 

de woestijn. Het zijn práchtige verhalen, wonderlijk en toch ook weer heel actueel. 

Gespeeld door een cast van 27 spelers, ondersteund door live muziek van Lidy 

Blijdorp en Qahtan, door filmbeelden van Hans Dekker van V-Jake, door dans van 

Dance Innovation. Bewerking Maya Katerberg, regie Kees Stoltze. 
 

Locatie: TheaterLoods Westland, Hoogwerf 8c, Naaldwijk 

Avondvoorstelling: 11, 17, 18 en 19 november, aanvang 19:00 uur 

Matinee: 13 en 20 november, aanvang 14:30 uur 

Entree: € 40,- inclusief koffie/thee plus drankjes en snacks in de pauzes. 

Reserveren: mail naar reserveren@tghetwildewesten.nl 
Informatie: www.tghetwildewesten.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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