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Kerkdiensten 

Zondag 19 maart 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Vierde zondag Veertigdagentijd. 

Viering Heilig Avondmaal. 

Collecten: 1 De Tien: project St. Jarikin Haïti 2. Kerk in Actie Werelddiaconaat: 

Bangladesh 

Komende diensten 

Zondag 26 maart 9.30 uur ds. Dick Sonneveld, Rivierenland-Oost. Vijfde zondag 

veertigdagentijd. 

Zondag 2 april 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Palmpasen 

Bij de dienst van 19 maart 

Zondag 19 maart zijn we halverwege de Veertigdagentijd, het breken van de vasten. We 
krijgen zicht op Pasen. De liturgische kleur van deze vierde zondag van de Lijdenstijd is roze, 

halverwege het paars van de inkeer in de Veertigdagentijd en het wit van de opstanding met 

Pasen.  

Zondag krijgen we op een unieke manier zicht op Pasen, omdat we leeftocht ontvangen voor 

onze weg naar Pasen. We delen het brood en de wijn van het Koninkrijk van God. Vanwege het 

Heilig Avondmaal is bij ons de liturgische kleur wit.    

De Bijbellezing in deze eredienst is hoofdstuk 9 uit het evangelie naar Johannes. We horen hoe 
Jezus een man die al vanaf zijn geboorte blind is, ziende maakt. De evangelist vertelt ons over 

de vraag van Jezus’ leerlingen bij het zien van de blinde man, de opmerkingen en daden van 

de buren, de vragen van Farizeeërs na zijn genezing, de antwoorden van de nu ziende man en 

het antwoord van de ouders van de man. 

Wie van hen heeft zicht op bevrijding met Pesach of Pasen? Wie is ziende blind? Wat geeft ons 

nu zicht op Pasen? 
Ds. Marjan Zebregs 

 

Van de diaconie/ZWO 

 

Eén van de projecten die wij in het Streekverband de 

Tien ondersteunen is Stichting Jarikin. 
 

 

Zondag collecteren wij voor dit project in Haïti. 

 

Haïti heeft uw hulp vandaag nog steeds hard nodig! 

Jarikin is al meer dan 30 jaar actief in Haïti. De stichting richt zich 

vooral op scholing, zowel basisonderwijs als beroepsonderwijs. 
Jarikin wil dat de jongeren van vandaag Haïti uiteindelijk vooruit 

moeten helpen. Onderwijs helpt in het proces naar 

onafhankelijkheid en zelfwerkzaamheid. Alles is gericht op een 

betere toekomst voor de bevolking van Haïti.  

Meer informatie over dit project op www.jarikin.nl 

 
De tweede collecte is voor Bangladesh.  

 

 

 

 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


Kansen creëren voor jongeren in Bangladesh.  

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat 

veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld 

een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India 
aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 

300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen, bijvoorbeeld 

als elektricien of computerspecialist, en krijgen daarnaast training in 

ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. 

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Bangladesh. 

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/jongerenbangaldesh   

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

  

Inzameling voedselbank 

Elke week verstrekt de voedselbank gratis voedsel aan 

mensen in Westland die van heel weinig geld 

moeten rondkomen. Wekelijks worden producten 

afgegeven en daarmee stelt de voedselbank 

gevarieerde pakketten samen die zijn afgestemd op 

de grootte van de gezinnen die klant zijn. 

Momenteel ontvangen zo’n 200 gezinnen de 

pakketten, dat zijn ongeveer 650 monden.  

Op zondag 2 april zamelen we weer voedsel en 

goederen in voor de voedselbank van Westland. 

Deze zondag kunt u voor of na de kerkdienst uw 

bijdrage afgeven.  

Wat kunt u dan geven aan de voedselbank? Naast het boodschappenlijstje met 

houdbare voedingsmiddelen, zijn ook schoonmaakmiddelen en persoonlijke 

verzorgingsmiddelen welkom.  

U kunt hierbij denken aan de volgende producten: 

Rijst, Mie, Macaroni, Spaghetti, 

Pastasauzen, Meel, Conserven in 

blik of glas, Muesli, Broodbeleg, 

Suiker, Zout, Koffie, Thee, 

Kruidenmix, Siroop, Stroop, 

Pannenkoekenmix, Frisdrank, Vruchtensap, Ketchup, Instantpoeder, Pinda’s, Vloeibare 

boter, Houdbare melk en vla, Chips, Zoutjes, Koekjes, Chocolade, Wasmiddelen, 

Schoonmaakmiddelen, Tandpasta, Bad- en doucheartikelen…  

  

Namens de klanten van de voedselbank: Hartelijk dank! 

 

Agenda 

Donderdag 23 maart 19.30  gespreksavond bij Henk en Ria Jongerius 

 

                 
 

 

 

https://boutkanenpartners.nl/
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Twee misdadigers, twee mensen tegelijk met 

Jezus aan een kruis. 

We weten eigenlijk weinig van hen. 

Hun namen, Zoathon en Chammatha?  
Hebben zij Jezus gekend? Is Jezus hen al eens 

eerder tegengekomen? Kende Jezus hen bij naam? 

Jezus ontmoette en ontfermde zich over veel 

mensen, ook hen die op het slechte pad terecht 

waren gekomen en zijn uitgespuugd door de 

samenleving. Jezus onschuldig, maar net zo hard 

bespot en uitgejouwd. 

Twee mensen naast Jezus aan het kruis, twee 

karakters. De ene toonde berouw en nam het op 

voor Jezus, de ander daagt Jezus uit. Bijzonder is 

dat hij door de berouwtonende terecht wordt 

gewezen. Het onmenselijk lijden en sterven aan 

een kruis, schuldig of onschuldig, ook Jezus was 

samen met de andere twee gekruisigde mens van 

vlees en bloed. 

Gespreksgroep dinsdagmorgen 

In de maandelijkse gespreksgroep spraken we onder andere over vrijheid. Aan het eind 

luisterden we naar de tekst van lied 709 uit het Nieuwe Liedboek. Dit lied is gemaakt naar 

aanleiding van de preek, die ds. K.H. Miskotte hield op woensdag 9 mei 1945 in de Nieuwe 

Kerk in Amsterdam onder de titel: ‘Gods vijanden vergaan’ (Psalm 92:10). De liedtekst is van 

Ad den Besten. 

Als afsluiting hoorden we het gedicht ‘Onderweg naar Pasen’, meegenomen en voorgelezen 
door Femmie van Zanten.  

 

1. Nooit ving de lente lichter aan 

dan toen uw hand ons volk bevrijdde. 

Hoe hebben we in dat schone getijde 

verheugd maar huiverend verstaan: 
Gods vijanden vergaan. 

 

2. De winter leek voorgoed voorbij 

en vóór ons lag de volle zomer, 

de nacht was eindelijk aan de dromen, 

de nieuwe mens, zo droomden wij, 
verbrak de slavernij. 

 

5. Vergeef het ons! Raak ons weer aan 

met levensadem, lente-tijding, 

en doe met krachten ter bevrijding  

ons hier in Christus’ vrijheid staan. 

God, laat ons niet vergaan! 
 

De volgende bijeenkomst van de gespreksgroep is op 11 april 2023.  

Uitnodiging voor wijkavonden/-middag. 

Op 29 maart, 18 en 19 april houden we voor allen die er belangstelling voor hebben de 

alom bekende wijkavonden/ wijkmiddag. 

Deze uitnodiging is er dus voor U en jou. 
Met het kerkelijk thema van dit jaar 'Aan tafel' in gedachten, willen we met elkaar in 

gesprek gaan.  

Middels tekstkaarten met als thema Leven-Hoop-Herinneren willen wij een 

geloofsgesprek houden.  

Teksten, vragen waarop een ieder mag reageren.  



De avonden zijn op de volgende data en locaties.  

Woensdagavond 29 maart 19.30 uur bij Ria Jongerius, Heulweg 103 Kwintsheul.  

Dinsdagavond 18 april 19.30 uur  bij Ed van der Schoor, Boetersstraat 53 Wateringen.  

Woensdagmiddag 19 april 15.00 uur in de De Lichtbron, Pieter van de Plasstraat 3 
Wateringen.  

Van harte welkom om elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.  

Graag even een berichtje als u/je aanwezig wilt zijn.  

w.mieremet@caiway.net 

mm@bouwbedrijfjongerius.nl 

edencoralien@icloud.com 

Met een hartelijke groet, 
De wijkouderlingen 

Willy Mieremet.  

Ria Jongerius.  

Ed van der Schoor. 

 

Redactienieuws 
Vanaf april 2023 wijzigt de sluitingstijd voor het inleveren van uw kopij: graag uw 

documenten uiterlijk op donderdag om 12:00 uur mailen aan 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.  

 

 

 

           
 

 

 

 
Paasontbijt in de Lichtbron  

Ook dit jaar willen wij Kees en Nynke Schrader weer een Paasontbijt organiseren in ons 

kerkgebouw. Op eerste Paasdag zondag 9 april bent u van harte welkom bij een 

heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet met afgebakken broodjes, warme croissantjes Paasstol 

besmeerd met roomboter, zoet en hartig broodbeleg, koffie of thee en Jus o range zelf 

een warm eitje zal niet ontbreken.  
Het ontbijtbuffet wordt volledig voor u verzorgt wel wordt een kleine vergoeding van   

€ 3,50 gevraagd om de kosten hiervan te kunnen dekken.  

Mocht er na afloop nog wat geld over zijn dan is dat bestemd voor onze kerk.  

De zijzaal is voldoende groot dus iedereen is welkom.  

  

Een inschrijfformulier is te vinden vanaf zondag 19 maart 2023 in de hal van ons 
kerkgebouw.  

  

We ontmoeten elkaar voor de dienst op 1e Paasdag inloop 8.00 uur aanvang 8.15 uur.  

U kunt zich ook per mail opgeven voor dit Paasontbijt tot uiterlijk 2 april 2022    

  

Met de vriendelijke groeten,  

Kees en Nynke Schrader  
Kosters de Lichtbron Wateringen  

E-mail  kees.schrader@live.nl 
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Geachte lezers, 

Door de bij het Streekverband De Tien aangesloten kerken, wordt elk jaar geld 

ingezameld d.m.v. collecten en giften. Hiermee worden zes projecten, die volgens 

procedure voorgedragen en gekozen zijn door de deelnemende diaconieën, 

ondersteund. Elk project word gedurende 6 jaar ondersteund en elke 3 jaar komen er 

nieuwe projecten aan bod. Hieronder worden de zes projecten van dit moment kort 
samengevat en toegelicht:  

 

Het doel Stichting Elim is om wees- en straat kinderen in West-Kalimantan zorg, 

onderdak, onderwijs en veiligheid te geven. Inmiddels zijn er al een moederhuis, een 

meisjes en jongenshuis, een school en een gemeenschapshuis gebouwd. Er was veel 

vraag naar hoger beroepsonderwijs en sinds 2003 staat er een agrarische school in 
Anjungan waarin zowel land- en tuinbouw als visteelt wordt geleerd aan meer dan 

honderd studenten.   

 

Stichting De Zaaier is werkzaam in Oost-Congo en doet dit doormiddel van 

kleinschalige projecten en input van de lokale bevolking. De bevolking voorzien van 

primaire levensbehoefte is hun missie. De stichting heeft veelzijdige projecten zoals het 

helpen van de allerarmte met medische hulp en agrarische projecten waarbij de 
bevolking eigen gewassen kan telen en verkopen.  

 

Stichting A cup for Humanity is ontstaan om ‘zaadjes van vrede, eenheid en 

verzoening’ te bieden aan iedereen die verzeild is geraakt in de gewelddadige cyclus 

van geweldsconflicten in Oost-Congo. Dit wordt gedaan door middel van het creëren 

van een harmonieuze samenleving voor de toekomstige generatie door middel van 
onderwijs, en onderanderen ondersteuning geven aan vluchtelingen op psycologisch en 

financieel vlak. 

 

 

 

De Girls Empowerment Foundation helpen meisjes in Kenia door onder andere 

educatie en onderdak te bieden. De foundation helpt de meisjes hun volledige potenties 
te benutten. Daarnaast steunen ze 500 kinderen met onderwijs en zijn er meerdere 

gebouwen gebouwd zoals een weeshuis en een basisschool.  

 

Stichting Jarikin bouwt aan een betere toekomst voor de bevolking van Haiti. Dit 

wordt gedaan door middel van scholing, zowel basisonderwijs als beroepsonderwijs. De 

visie van stichting Jarikin is dat het de jongeren zijn die Haïti uiteindelijk vooruit 
moeten helpen. 

 

Met de slogan, "samen laten we de kinderen van Gambia weer lachen" focust 

Westland4Gambia op het gebrek aan tandzorg. Door middel van een mobiele praktijk 

wordt er voorlichting gegeven, worden er tandenborstels en tandpasta uitgedeeld en 

controles uitgevoerd. Verder leid de stichting lokale mensen op tot Oral Health Worker 
of assistent. 

 

Uiteraard raad ik u aan een kijkje te nemen op de websites van deze bijzondere 

projecten om in veel meer details (en met behulp van foto’s) een idee te krijgen bij het 

mooie werk dat wordt verricht. Namens alle projecten hartelijk dank voor de steun tot 

nu toe.  

 

Met vriendelijke groet, Dini Wagner, namens Streekverband De Tien.  



Veertigdagentijd 2023 

Deze keer het gedicht ‘Hij wil ons als zijn bondgenoten’. Dit gedicht staat bij zondag 4 

in het 40dagentijdmagazin van Kerk in Actie ‘Uit liefde voor jou’. 

Zien is aandacht voor alles wat wij meemaken. 
Het is dieper ingaan op wat er in deze wereld gebeurt. 

Zien is je bewust worden van de noden van de mensen. 

Het is ook zien dat onze maatschappij armoede voortbrengt en in stand houdt. 

Bewustwording is met velen hardop meedenken 

om de echte oorzaken van onrecht en miserie in de wereld te ontmaskeren. 

 

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 , scriba@protestantsekerk-

delichtbron.nl 

• www.protestantsekerk-delichtbron.nl  

• Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, t/m 31 maart donderdag vóór 19.00 uur, 

vanaf 1 april donderdag vóór 12 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com 
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