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Kerkdiensten 

Zondag 22 januari 10.30 uur Oecumenische viering in de St. Andreaskerk in 
Kwintsheul. Zondag van gebed voor de eenheid van christenen. De Lichtbron is 

gesloten. 

 

Komende diensten 

Zondag 29 januari 9.30 uur ds. Jantine Veenhof, Den Haag 

Zondag 5 februari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Zondag Werelddiaconaat. Viering Heilig 

Avondmaal. 
 

Van de diaconie - Inzameling voedselbank 

Zondag 22 januari vieren we de eenheid van de kerken in de St. Andreaskerk. Deze 

zondag collecteren we voor Voedselbank Westland. Elke donderdag worden 

levensmiddelen en huishoudelijke producten ingeleverd en verdeeld vanuit de 

Ontmoetingskerk in Naaldwijk.  

In circa 190 gezinnen worden zo’n 600 monden gevoed, die zonder de voedselbank niet 

rond kunnen komen. Meer informatie vindt u op www.voedselbankwestland.nl 

Uw bijdrage in de collecte of op rekening NLRABO 0138760128 is van harte welkom! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Agenda 

Maandag 6 februari 19.30 uur vergadering grote kerkenraad in De Lichtbron 

Dinsdag 14 februari om 10.00 uur gespreksgroep in De Lichtbron 

Zondag 19 februari 16.00 uur Kliederkerk in basisschool St. Jozef in Wateringen. 

Thema: ‘Noach en de ark’. 
 

 

Actie Kerkbalans 2023 

De Actie Kerkbalans is in volle gang. De kans is groot dat u al 

een envelop ontvangen heeft met de toelichting op de 

begrotingen van de kerk en de diaconie.  

Komende week komt de Kerkbalans-loper weer bij u langs om 
de ingevulde antwoordstrookjes op te halen. Legt u het 

strookje vast klaar? U mag het natuurlijk ook bij de loper in 

de brievenbus doen. 

We hopen dat we dit jaar weer op u mogen rekenen!  

Bert Bosker 

 
 

http://www.voedselbankwestland.nl/
http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


Jongerenwerk 

Aanstaande zaterdag is er weer een avond speciaal voor 

jongeren van 12-21 jaar. 

 
Dit keer heeft de kerk in Poeldijk de avond georganiseerd. 

 

We verzamelen bij de Hervormde kerk in Wateringen om 

18:55 uur en fietsen gezamenlijk richting Poeldijk. 

 

Neem gerust iemand mee, iedereen is welkom. 

 
Stuur een mailtje naar jongerenwerk@protestantsekerk-

delichtbron.nl als je wil aansluiten of vragen hebt. 

 

 

Gespreksgroep van 17 januari 

Ook deze keer was het weer een waardevolle ontmoeting in de voorzaal van De 
Lichtbron. We hebben uit de NBV21 gelezen: II Korintiërs 4: 7 t/m 10 en daarover 

gesproken. Daarna lazen we het verhaal ‘De wijsheid van de stenen kruik’. Ook dat 

bood goede gespreksstof.  

 

We eindigden met een gebed van Sytze de Vries (bladzijde 1372 van ons Liedboek): 

Wanneer wij moeten gaan langs de grenzen van het leven, 
waar ziekte ons klein maakt, onzeker en afhankelijk, 

laat ons leven dan niet verlopen in de angst. 

Als leven pijnlijk wordt, het broze lichaam vervalt, 

laat er een omarming blijven die ons draagt. 

Laten er mensen zijn die ons vasthouden; 

doe zelf uw naam eer aan en laat U vinden als wij U zoeken.  

Amen 
 

De volgende keer is op dinsdagmorgen 14 februari om 10 uur. 

 

Liederen Epifanieëntijd 

In het liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’ (2013) staan diverse liederen 

opgenomen voor de tijd van Epifanie, de verschijning van Jezus op aarde. Tot de 
Veertigdagentijd begint, verschijnt elke week een Epifanie-lied in de nieuwsbrief. Nu 

lied 532 ‘De visser ging uit vissen’, verzen 1 t/m 5. 

 

De visser ging uit vissen, 

hij deed wat Jezus zei. 

De visser ging uit vissen 

en netten vol ving hij, 
en netten vol ving hij. 

 

De visser is gevangen, 

hij hapte naar het woord, 

de visser is gevangen, 

de Heer heeft hem aan boord, 
de Heer heeft hem aan boord. 

 

De visser spartelt tegen,  

de Heer heeft hem verrast, 

de visser spartelt tegen, 

maar Jezus houdt hem vast, 
maar Jezus houdt hem vast. 

 

Hij kan hem goed gebruiken, 
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de grote visserman, 

Hij kan hem goed gebruiken, 

de vis, die vissen kan,  

de vis, die vissen kan. 
 

Daar is een zee van mensen, 

ze snakken naar het woord, 

daar is een zee van mensen, 

wie zet zijn arbeid voort? 

Wie zet zijn arbeid voort? 

 
Tekst: Hans Bouma bij Lucas 5:1-11.  

Melodie: Marijke Bleij-Pel   

 

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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