
Nieuwsbrief De Lichtbron 2- 9 december 2022 

 
Kerkdiensten 

Zondag 4 december 9.30 uur ds. Bart Schoone, Poeldijk. Tweede Advent. 

Collecten: 1. Kerk in Actie :Werelddiaconaat Libanon, Jordanië, Irak 2. Kerk 

Komende diensten 

Zondag 11 december 9.30 uur ds. Marjan Zebregs m.m.v. Martini Ensemble. Derde 
Advent. Viering Heilig Avondmaal 

Zondag 18 december 9.30 uur ds. Geke de Haan, De Lier. Vierde Advent  

 

Bij de dienst van 4 december, Tweede Advent 

Advent, dat is met elkaar toeleven naar het kerstfeest. Het is een tijd van bezinning 

en verwachting. De kleur is paars. We bezinnen ons op de maatschappij waarin we 

leven, waarin nog steeds koningen als Herodes en keizers als Augustus het hoogste 
woord voeren.  

Bij de adventstijd horen wat mij betreft die prachtige verhalen uit Lucas 1. Verhalen 

over de komst van Johannes en Jezus. Johannes, de voorloper van de Messias. We 

lezen zondag Lucas 1: 5-25.                

Ds. Bart Schoone 
 

Van de Diaconie 

 
Collectes zondag 4 december: 

De eerste collecte is voor Lichtbron in Actie: Werelddiaconaat voor Libanon, 

Jordanië en Irak, met als doel: creëren van banen voor jongeren in Libanon, 

Jordanië en Irak. 

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land 

zijn ontvlucht zijn de meeste terecht gekomen in de 
buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in 

grote armoede. Door de zware economische crisis is 

het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. 

Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en 

arme lokale families met een opleiding in sectoren 

waar veel vraag is naar personeel, of met het 

opzetten van een eigen bedrijf. Daardoor worden ze 
minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder. Met uw bijdrage steunt 

u het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen, en andere 

noodhulpprojecten over de hele wereld.  

Meer informatie vindt u op kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen.  

De tweede collecte is voor de kerk. 

Geef aan de collecte in de mandjes bij het 
uitgaan van de kerk, of maak een bijdrage 

over op rekeningnummer NL90RABO 

0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse 

Gemeente Wateringen-Kwintsheul-

Wateringseveld, o.v.v. KiA Syrische 

vluchtelingen. 

Helpt u weer mee om deze collecte tot een 
succes te maken?  

Hartelijk dank!  

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


 

Doneer uw energiecompensatie 

Begin november hebben de meeste huishoudens een tegemoetkoming in de 

mogelijk hogere kosten voor energie ontvangen van € 190. Begin december 
ontvangen deze huishoudens nog eens € 190. Doel van de compensatie, ook wel 

gasprijsbonus genoemd, is tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen voor 

nieuwe en flexibele contracten met de energieleverancier. Mensen met een smalle 

beurs komen mogelijk niet uit met de kosten van levensonderhoud als hun 

energierekening de pan uit rijst. En elk huishouden met een eigen gas- en elektra-

aansluiting ontvangt deze toeslag. Ook als er nog een lopend contract is tegen de 

oude ‘normale’ kosten van energie. Huishoudens zonder eigen gasaansluiting (denk 
aan appartementen/flats met blokverwarming in de sociale sector) ontvangen deze 

toeslag niet. Mogelijk komen deze wel in aanmerking voor ondersteuning door de 

overheid. U kunt zich hiervoor melden bij de gemeente. Maar alleen als het 

inkomen minder is dan 120% van het bestaansminimum…een moeilijk te begrijpen 

regeling die de kloof in de samenleving vergroot.  

Om die kloof te dichten, zijn er diverse acties gestart, veelal vanuit kerken, om de 
energietoeslag beter te verdelen.  

U kunt er voor kiezen om uw 

energiecompensatie over te maken 

aan de diaconie van De Lichtbron. Uw 

diaconie zal dan voor de verdeling 

onder de aanvragen zorgen. Mocht er 
een bedrag overblijven, dan verdeelt 

de diaconie het restant tussen 

Stichting Mensenkinderen -

kleinschalige projecten wereldwijd voor 

armoedebestrijding, zonder 

‘strijkstok’- en Samen Tegen Armoede van Kerk in Actie. U kunt uw bijdrage 

overmaken op rekeningnummer NL90RABO 0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO 
Protestantse Gemeente Wateringen-Kwintsheul-Wateringseveld, o.v.v. 

Gasprijsbonus. 

Betaalt u zelf uw energierekening en komt u in de problemen door stijgende 

energieprijzen?  

Schroom niet en vraag uw diaconie om ondersteuning. Dat kunt u doen door een e-

mail te sturen naar diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl met uw hulpvraag. 
 Westland Geeft Warmte kan u ook helpen als u voorgedragen wordt door 

Voedselbank Westland, Vitis Welzijn afdeling Welzijnsdiensten, Schuldhulpmaatje 

Westland of Vluchtelingenwerk Westland. U kunt zich hiervoor ook aanmelden bij 

de Buurt Informatiepunten van Vitis Welzijn. In Wateringen is dat de bibliotheek, 

Dorpskade 3, op elke woensdag tussen 9 en 12 uur; in Kwintsheul in Kastanjehof, 

op elke donderdag tussen 9 en 12 uur. Of stuur een e-mail naar 

welzijnsdiensten@VitisWelzijn.nl om u aan te melden.  
 

 

Kerstviering in de Kastanjehof 

De jaarlijkse Kerstviering voor senioren vanaf 70 jaar zal plaatsvinden op vrijdag 16 

december a.s. en begint om 15.30 uur. Nadere info en de uitnodiging heeft u 

inmiddels gekregen of is onderweg. Mocht deze niet aangekomen zijn, maar wilt u 
toch komen dan kunt u zich nog aanmelden tot 7 december op 

a3vanderwal@hotmail.com Welkom!  

De diaconie 

 

In Memoriam Cornelia Johanna Maria van Zanten-Krijger 

Op 9 oktober 1938 werd Corrie Krijger geboren in een rooms-katholiek gezin. Ze 

vond in de gereformeerde Laurens van Zanten haar grote liefde. Lou zei dat hij kon 

wachten en dat deed hij. Op 14 februari 1963 trouwden Corrie en Laurens in 

Wateringen. Hun beider geloof in God en in hun toekomst samen, bleek uit de tekst 

mailto:diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl
mailto:welzijnsdiensten@VitisWelzijn.nl
mailto:a3vanderwal@hotmail.com


die de predikant hen bij hun huwelijk meegaf. Op de rouwkaart van Corrie staat die 

Bijbeltekst in de NBV21 vertaling: ‘Wie op de Heer vertrouwt, weet zich veilig’ 

(Spreuken 29:25b). 

Het was een goed huwelijk dat bijna zestig jaar zou duren. Tot hun grote vreugde 

kregen Corrie en Lou drie kinderen: Eleonora, Egbert en Cathalijn. Alle drie kregen 

ze echtgenoten, die ook hun kinderen werden. Corrie en Lou werden opa en oma 

van vier kleinkinderen, waarvan nu één met partner.  

Op 18 november 2022 overleed Corrie in haar eigen huis met haar man aan haar 

zijde.  

Op de kaart staat het treffend: ‘Wij bewaren haar liefde en zorg diep in ons hart’. 

Corrie vertelde mij over haar geloof en haar band met God en ook dat zij 

gebedsverhoring had ervaren. Ook Lou getuigde van zijn geloof in God, de 

Schepper. Daarom kozen we voor de afscheidsdienst als Bijbellezing Genesis 1:27-

2:3. De zesde scheppingsdag, die uitmondt is de sabbatsrust op de zevende dag. 

Moge die rust een plaats krijgen in het leven van Laurens, de kinderen en 

kleinkinderen, nu zij hun geliefde vrouw, moeder en oma niet meer in hun directe 

nabijheid hebben, maar een deel van hen is geworden in liefdevolle herinnering. 

Moge een ieder, die Corrie mist, liefdevolle troost en bemoediging ervaren van de 

Schepper. 

Ds. Marjan Zebregs 

 

Schilderijen over het ‘Volk van Abraham’ 
Het zal iedereen niet zijn ontgaan.  

In de rij schilderijen over het ‘Volk van Abraham’ ontbreekt nog het laatste doek. 

Een doek dat het volk bij elkaar verbeeld.  

Helaas is de glasplaat van dit doek tijdens transport gebroken en duurt herstel 

langer dan verwacht.  

Vanaf volgende week zondag zal de rij van 7 doeken over het volk van Abraham 

compleet zijn.  
Ed van der Schoor.  

 

Verhuizing Cok en Karin 

Na vele jaren de Lichtbron te hebben bezocht is het nu tijd om afscheid te nemen. 

We zijn van de zomer verhuisd naar een appartement in Naaldwijk waar wij met 

veel plezier wonen.. 
We zullen de hechte gemeenschap best gaan missen. 

Vanaf het begin voelden we ons zeer welkom. Alie van der Windt sprak ons gelijk 

aan en we kwamen al snel bij elkaar op bezoek. Cok bezoekt haar nog steeds in 

Delft. 

Wij hebben ook alleenstaande mensen in tweetallen bij ons thuis te eten gehad. 

Dat waren waardevolle avonden. 

Ik ga dus ook stoppen met het pastorale werk. Het koffierooster zal Irma de Jongh 
van mij overnemen. 

Ik hoop dat nog iemand de 3 mensen van het Guldenhof 1 keer per maand kan 

halen. 

Zij kijken er altijd heel erg naar uit. 

Wij willen graag afscheid nemen van de Lichtbron op 18 december met wat lekkers 

bij de koffie. 
Hopelijk zien we dan nog veel mensen die we gedag kunnen zeggen. 

Wij willen iedereen bedanken voor de waardevolle contacten die wij met jullie 

gehad hebben. 

Hartelijke Groeten. 

Cok van Dijk 

Karin de Kiefte 
 

 

 



 

 

 

 
Excursie Goudse Glazen onder de loep 

Zaterdag 15 april 2023 om 14.00 uur 

krijgen wij in Gouda een rondleiding van 

Otto Kroesen over de beroemde Goudse 

Glazen in de St. Janskerk. 

Dat is nog ver weg, maar tijd gaat ook snel 

en graag hoor ik of hier belangstelling voor 
is zodat Otto in Gouda wat kan regelen. 

Graag  d i t  j a a r  nog een bericht op de 

mail (dukstra@gmail.com) of via de 

telefoon als u wat meer wilt weten van de 

Goudse Glazen in de Goudse St. Jan. 

In het nieuwe jaar gaan we dan verder met    

plannen maken over vervoer en andere 
praktische zaken. 

Ik hoor graag van u. 

Hartelijke groet van Dukky Schreiber 

 

 

 

 

 

 

Zacharias 

Er viel een stralend licht over het altaar heen; 

De engel zei hem wonderlijke dingen, 

maar Zacharias voelde zich alleen, 

want zijn verstard geloof kon niet meer zingen. 
 

Hoe heeft hij het Elisabeth verteld? 

Hij moest de schrijfstift vaak terzijde leggen. 

De blijde boodschap die de engel had gemeld 

Was veel te machtig om in woorden uit te leggen. 

 
En hij moest zwijgen, vele maanden lang –  

Hij zag, dat in haar schoot het kind begon te groeien 

en in zijn hart groeide een lofzang 

dat als een witte bloem zou openbloeien. 

 

En toen het kind kwam, aarzelde hij niet 

maar heeft de naam ‘Johannes’ opgeschreven, 
en van Gods Geest vervuld zong hij het lied 

van vreugde, van verlossing en van léven! 

Nel Benschop  

Uit ‘Wit als sneeuw, gedichten rondom kerst’ 

 

 
 

 

 

               

mailto:dukstra@gmail.com


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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