
Nieuwsbrief De Lichtbron  16 - 23 september 2022 

 

Kerkdiensten 

Zondag 18 september 9.30 uur ds. Jan Eerbeek, Den Haag 
Collecten: 1. Klerk in Actie: Syrië – De kerk als plek voor hoop en herstel 2. Kerk 

 

Komende diensten 

Zondag 25 september 9.30 uur ds. Hans Bouma, Kampen. Verhaaldienst. 

Zondag 2 oktober 9.30 uur ds. Dick Sonneveld, Rivierenland-Oost 

 

Bij de dienst van 18 september 
Op zondag 18 september gaat ds. Jan Eerbeek uit Den Haag voor in de dienst. Het 

thema is ‘Het leven lichter maken’, naar aanleiding van Johannes 5: 1-9. Jezus 

geeft opstandingskracht aan mensen zonder perspectief. En wij mogen daarin met 

Hem meedoen. Jan Eerbeek verwerkt in de dienst concrete voorbeelden uit zijn 

dagelijkse pastorale en diaconale praktijk. Zijn nieuwe boek heeft als titel 

‘Mensenland als horizon’ en daarin laat hij de concrete betekenis zien die de 
kerkgemeenschap vandaag kan hebben voor mensen die in niemandsland terecht 

zijn gekomen. 

 

COLLECTE KERK IN ACTIE 18-09-2022: DE KERK IN SYRIE ALS PLEK VAN 

HOOP EN HERSTEL  

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië moesten 

veel inwoners vluchten en zijn er veel religieuze 

gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks 

alles een baken van hoop blijven. Het voortbestaan 

van de kerk is van cruciaal belang voor de 

stabiliteit in het land, omdat daarmee de sociale 

structuur wordt hersteld. Kerk in Actie heeft 

daarom een “herstelfonds” opgericht, een 

samenwerking met 12 Syrische 

kerkgenootschappen. Op de lijst staan 76 

gebouwen door het land verspreid. Van de 

herstelkosten wordt 30% door de eigenaar – 

bijvoorbeeld de kerkelijke gemeente – betaald. De 

economische omstandigheden en de moeizame 

levering van bouwmaterialen zorgen ervoor dat de 

bouw langzamer hoopt dan verwacht. Maar als de 

kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de 

samenleving weer oppakken. Met het herstelfonds 

helpt Kerk in Actie in Syrië op te bouwen. 

Want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap en hoop 

voor de toekomst! 

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. KIA 

Syrië. 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


Agenda 

Zondag 18 september 16.00 uur Kliederkerk in Basisschool Pieter van der Plas 

Donderdag 22 september 19.00 uur Vredesweeklezing 2022 door ds. Bram Grandia 

in de St. Jan de Doperkerk 
Maandag 3 oktober 10.00 uur Koffie in de pastorie 

Dinsdag 4 oktober 10.00 uur Gespreksgroep in De Lichtbron 

 

Terugblik op de Startdienst 

Op zondagmorgen mochten we in een goed gevulde kerk (met een onbekend aantal 

mensen dat meeviert vanuit een andere plaats) in vrijheid de eredienst beleven. 

Het thema was ‘thuiskomen’. In de versiering van de kerk en in woord, beeld en 
gezang kwam dit duidelijk tot uitdrukking. En ook in het aandenken dat iedere 

kerkganger, koorlid en ontvanger van het plantje van de Zonnebloem meekreeg: 

twee koekjes van een Zaans huisje.  

 

Hier deel ik graag de korte tekst van de liederen, die het koor Inspirited uit Rijswijk 

gezongen heeft. 
Ouverture – De Tien Geboden. 

Holy ground – De kerk als het huis van God, waar we Gods aanwezigheid kunnen 

voelen en weten dat dit een heilige plek van liefde is.  

I go to the Rock – Als er niemand is met wie we kunnen spreken en als er niemand 

luistert, op wie we kunnen steunen, dan kunnen we gaan naar de steen, die de 

bouwers vergaten: de Heer is de steen voor mijn verlossing en Christus is de steen, 
als we een schuilplaats of vriend nodig hebben. 

Lean on me – Het aanbod van steun, omdat in elk leven pijn en verdriet voorkomt. 

Steun van een vriend, die je wil helpen om door te gaan. Een vriend, die je kan 

bellen, wanneer je hulp nodig hebt, want we hebben allemaal iemand nodig om op 

te steunen. 

Quiet place – God biedt ons een plaats, waar we bij kunnen komen en rust vinden. 

Vanuit die plaats kunnen we nieuwe kracht vinden om de nieuwe dag tegemoet te 
treden, een nieuwe dag vol liefde.  

Mag ik dan bij jou – Iemand is op zoek naar geborgenheid in tijden van oorlog, 

onrust en onzekerheid en wil ook zelf geborgenheid geven. 

Irish blessing – De zegen van wind en water, zon en sterren.  

Hartelijk dank aan iedereen, die aan deze Startdienst heeft meegewerkt! (MZ) 

 
Terugblik op de barbecue 

Dit jaar zijn we het kerkelijk seizoen 

niet alleen begonnen met een 

Startdienst (zie boven), maar ook 

met een barbecue 

op de 

voorafgaande 

zaterdagmiddag. 

Er waren een 

kleine dertig 
gemeenteleden, 

die zich het vlees, 

de vis en de vegetarische gerechten op de 



barbecue goed lieten smaken. De sfeer was goed en de gesprekken geanimeerd. 

Deze gezamenlijke maaltijd paste goed in het nieuwe jaarthema van de 

Protestantse Kerk ‘Aan tafel’. Ongeacht dit jaarthema was er grote eensgezindheid: 

moeten we vaker doen! Ik hoorde: ‘Had ik het maar eerder geweten, want ik had 
nu al een andere afspraak’. We hebben het nog niet afgesproken, maar volgend 

jaar valt de Startdienst op zondag 17 september, dus houdt u de zaterdag daarvoor 

voorlopig maar vrij. Hartelijk dank aan de initiatiefnemer, alle meedenkers, 

iedereen die een helpende hand heeft geboden, en alle aanwezigen. (MZ) 

 

Conceptbeleidsplan 2023-2027 ‘Geloven in de gemeenschap’ 

De kerkenraad van De Lichtbron heeft een conceptbeleidsplan opgesteld voor de 
jaren 2023-2027. De Protestantse Kerk Nederland (PKN) vraagt van alle gemeenten 

om eens per vier jaar goed na te denken over de plannen voor de komende vier 

jaren. Door een lange vacante periode bij ons en door de coronatijd liggen er 

echter zes jaren tussen dit conceptbeleidsplan en het vorige. Het is de bedoeling 

dat dit nieuwe concept in mei 2023 aan de orde komt tijdens de jaarlijkse 

gemeentevergadering. Daarna kan het plan definitief worden vastgesteld. 
In het conceptbeleidsplan voor De Lichtbron staan drie onderling samenhangende 

invalshoeken centraal: 

 

1) een gedeeld geloof in God - Vader, Zoon en heilige Geest - door  

2) een georganiseerde gemeenschap van leden met  

3) een gezicht in de samenleving.  
Bij deze drie invalshoeken horen de volgende tien plannen: 

 

Geloof 

1. God ontmoeten in de eredienst door muziek 

2. God ontmoeten in de eredienst door identificatie met Bijbelfiguren  

3. God ontmoeten in groepen  

4. God ontmoeten via nieuwe communicatiekanalen 
5. Geloof delen in de Nieuwsbrief  

 

Gemeenschap  

6. Gezien, gehoord en gekend worden  
7. Kerk-app 

8. Samen eten 

 

Gezicht in de samenleving  

9. Verduurzamen 

10. Contact verdiepen met Pieter van der Plasschool en CBS De Gantel 
 

De weg naar het nieuwe conceptbeleidsplan  

In het najaar van 2021 heeft de kerkenraad aan Jan Stolk, Chiel Dikken en ds. 

Marjan Zebregs (de werkgroep) gevraagd een conceptbeleidsplan te maken. Dit 

was nodig, omdat het huidige beleidsplan tot 2020 liep. In overleg met de 

kerkenraad is dit conceptbeleidsplan tot stand gekomen.  
Bijlage 1 van het beleidsplan beschrijft onze huidige situatie. Bijlage 2 geeft een 

toelichting op een aantal plannen. Bijlage 3 bevat de evaluatie van het beleidsplan 

2016-2020 ‘Opstandig en opgewekt!’. Deze drie bijlagen zijn niet op de website 

opgenomen.  

In het beleidsplan is geen rekening gehouden met de uitkomst van het proces van 

verkennen met de Pleinkerk. Als daar meer over bekend is, kan het nieuwe 

beleidsplan hierop aangepast worden of vervangen worden door een gezamenlijk 
beleidsplan. 

Omdat we voor de zomer twee keer een gemeentevergadering hebben gehad, 

willen we niet alleen voor het beleidsplan direct na de zomer weer de gemeente 

bijeenroepen. Wel willen we het conceptbeleidsplan graag met u delen. Dit doen we 



via onze website. U kunt bij de scriba ook een papieren versie van het beleidsplan 

opvragen. 

Graag hoort de kerkenraad wat u als gemeente van dit voorstel voor een nieuw 

beleidsplan vindt. Uw reactie op het conceptbeleidsplan is welkom via e-mailadres 
scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefonisch bij voorzitter Jan Stolk (0174 

885511). 

 

Afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de ontvangen reacties, wordt er een 

aangepaste versie opgesteld voor de gemeentevergadering.  

Na het informeren en horen van de gemeente in de gemeentevergadering, stelt de 

kerkenraad het beleidsplan definitief vast. Het beleidsplan krijgt daarmee een 
vierjarenperiode 2023-2027. 

 

Opvang statushouders 

Kerkenraden en predikanten hebben onderstaande digitale brief van de classis 

Zuid-Holland Zuid gekregen over de opvang van statushouders. 

In aansluiting op de oproep van de Generale Synode, brengt onze classis de positie 
van de zogenaamde statushouders onder onze aandacht. Het betreft asielzoekers 

die een verblijfsvergunning hebben gekregen maar voor wie geen woonruimte 

beschikbaar is. Voor elke statushouder, die een plek krijgt in onze steden en 

dorpen, kan iemand die wacht op een aanmeldprocedure worden toegelaten. Dit 

verlicht de druk aan de poorten van asielcentra, zoals in Ter Apel. Onze 

Protestantse Kerk zoekt dringend ruimte voor kleinschalige opvang van landelijk 
ongeveer 300 statushouders en asielzoekers. Daarbij wordt gedacht aan onder 

andere leegstaande pastorieën en kerkelijke gebouwen, die u kunt vrijmaken. Er 

wordt gedacht aan opvang, zoals veel gemeenten die de afgelopen tijd ook aan 

Oekraïense vluchtelingen zijn gaan bieden. De dienstenorganisatie van onze 

landelijke kerk bereidt zich op dit moment voor om uw gemeente te ondersteunen 

in deze tijdelijke opvang.  

Reactie van de kerkenraad: binnen ‘De Lichtbron‘ zien wij geen mogelijkheden voor 
opvang, omdat onze kerk daar nu niet geschikt voor is, de pastorie bewoond wordt 

en we geen andere gebouwen hebben. In regionaal verband denkt de 

werkgemeenschap van predikanten na hoe zij van betekenis kan zijn.  

 

Uit de Floriade 

Na de startzondag volgt nu voor de laatste keer een beeld uit de tuin van de 
duurzame ‘tiny church’ (kleine kerk), de inbreng van veertien 

geloofsgemeenschappen uit Almere.  

Vandaag bij de vrucht ‘Geduld’ een kunstwerk van Roelienke van der Snoek. 

 

Geduld 

 

Een kind 
vol overgave 

in verwondring 

over het kleine 

dat zo groots is 

 

de tijd staat stil 
en jij? 

 

 

Het beeld ‘Geduld’ is gemaakt van Paverpol en restmaterialen. ‘Mensen die net zo 

willen zijn als een kind, zijn de belangrijkste mensen in het Koninkrijk van God’ 

(Matteüs 18 vers 4). 
Een mens kan zich verwonderen over dingen waar we als volwassenen vaak geen 

oog voor hebben. Wat een geduld heb je nodig om iets te ontdekken van het leven 

van een slak. Wat een geduld heb je nodig om je kind de tijd te geven zich te 

verwonderen over wat het ziet, als je zelf een andere planning hebt. Wat een 

mailto:scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl


rijkdom als je de tijd neemt en leert kijken door de ogen van een kind. Verwonder 

je! Voor Roelienke is creatief bezig zijn haar leven. Nieuwe dingen maken, oude of 

kapotte dingen herstellen of opnieuw gebruiken geeft haar voldoening. Daarnaast is 

het haar passie om mensen in hun kracht te zetten. Dit doet zij als vrijwilliger in de 
kerk, in de politiek en in de stichting ‘Delen en meer’. (MZ) 

 
Kerkdienst samen met mensen met een verstandelijke beperking 

De Kontaktraad Westlandse Kerken van ’s Heeren Loo Locatie 
Het Westerhonk nodigt u uit voor de kerkdienst van 25 

september 2022. De dienst vindt plaats in de Dorpskerk in 

Schipluiden, aanvang 10.00 uur. Het thema van de dienst is 

‘Allemaal familie’ en ds. Erika Dibbets-van der Roest zal de 

dienst voorgaan. Na afloop is er een kop koffie en limonade. U bent van harte 

uitgenodigd deze kerkdienst mee te vieren. Meer informatie: www.kontaktraad.nl 

 
Concert Urker Mans Formatie in Wateringen 

Op zaterdag 24 september 2022 om 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur) is er in de 

NH-Kerk aan het Plein een concert van de Urker Mans Formatie o.l.v. dirigent en 

organist Martin Mans. De tenoren en bassen van de Urker Mans Formatie hebben 

een jarenlange ervaring op zanggebied en beschikken over een stoer stemgeluid. 

Zij brengen een gevarieerd repertoire ten gehore met een mix van het geestelijke 
lied, klassieke meesterwerken, spirituals en populaire arrangementen. 

Organist/pianist Hugo van der Meij verleent zijn medewerking. De toegang tot dit 

concert is gratis. Na afloop van het concert is er wel een collecte voor de onkosten. 

 

Kom je ook naar Kliederkerk? 

 
Voor wie? Kinderen en hun (groot)ouders van 4 tot 12 jaar 

Wanneer?  18 september 2022 16:00 – 18:00 

Waar? Pieter van der Plasschool, Wateringen 

Thema?  Ons dagelijks brood 

Meedoen? kliederkerkwateringeneo@caiway.net 

 

 
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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