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Kerkdiensten 

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

Collecten: 1. Stichting Eva Demaya 2. Kerk 

Komende diensten 

Zondag 30 oktober 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Afscheid en bevestiging 
ambtsdragers. Medewerking verleent het koor Esperança. 

Zondag 6 november 9.30 uur ds. Freek Bakker, Voorschoten 

 

Bij de dienst van 23 oktober 

Komende zondag lezen we dat Jezus iemand geneest die al 38 jaar ziek is 

(Johannes 5). Jezus doet dat op een sabbat en dat leidt tot groot ongenoegen bij 
zijn geloofsgenoten. Want de sabbat is heilig en moet gerespecteerd worden. Jezus 

houdt zich niet aan de regels. Hij kleurt buiten de lijntjes en dat wordt hem niet in 

dank afgenomen. Het maakt hem tot een omstreden figuur. Waarom doet hij dat, 

wat zit daar achter? 

Sico de Jong 

 

Van de diaconie 
DOELCOLLECTE 23 oktober 2022: EVA DEMAYA STICHTING 

Het Eva Demaya Centrum zet zich al vanaf 2001 in voor een goede 

gezondheidszorg in een achtergebleven gebied in Malawi. Eva Demaya is gestart 

vanuit de gedachte dat iedereen recht heeft op een goede (zorg voor de) 

gezondheid. Het Centrum hanteert als uitgangspunt respect voor de cultuur, de 

natuur en de religie van de bewoners van het 
gebied waar zij werkzaam is. 

Met de steun van lokale instanties is een 

centrum gebouwd, dat in de loop van de jaren 

zijn uiteindelijke vorm heeft gekregen. Het 

centrum vervult inmiddels een regionale functie 

en er werken circa 60 mensen voor het 
centrum. 

Het Eva Demaya Centrum is werkzaam op een 

aantal gebieden. De algemene gezondheidszorg 

wordt aangeboden via de polikliniek en de buitenposten. De kraamkliniek is niet 

alleen van belang voor (aanstaande) moeders maar ook voor 

vaccinatieprogramma’s voor kinderen, en voor voorlichting over gezinsplanning. 

Eveneens een belangrijk project is de zorg voor weeskinderen, soms letterlijk op 
het Centrum, zoals de jaarlijks georganiseerde beroepsopleidingen. Opleiding van 

de jeugd wordt gesteund door het zorgen voor de bouw van basisscholen in het 

gebied. Het beleid van het Eva Demaya Centrum kenmerkt zich door het nastreven 

van zoveel mogelijk inbreng en participatie van de plaatselijke bevolking en het 

ondersteunen van lokale initiatieven. Zo is in 2018 gestart met de bouw van een 

middelbare school, waarbij de lokale bevolking actief meewerkt in het bouwproject. 
De initiatieven van het Eva Demaya Centrum zorgen al jaren voor meer 

economische ontwikkelingen in Noord Malawi en voor het verbeteren het 

toekomstperspectief van veel inwoners in het gebied. Onze steun blijft nodig! 

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. Eva 

Demaya. 

https://www.evademaya.nl/wp-content/uploads/2012/10/0103-Borden-naar-centrum.jpg
http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


Dankdag voor gewas en arbeid 

Woensdag 2 november is het dankdag voor 

gewas en arbeid. We mogen dan vieren wat 

het afgelopen (oogst)seizoen ons heeft 
gebracht. Het is een oud gebruik dat stamt uit 

de middeleeuwen, om te danken wat de oogst 

heeft opgeleverd. In oorlogstijd werd er veel 

gedankt en gebeden rond begin november, als 

de oogst was binnengehaald. Tijdens de 

periode van de industrialisatie werd ook de 

dank voor de arbeid ingevoerd, omdat veel 
arbeiders niet meer in de agrarische sector 

werkten. 

De diaconie nodigt u uit om de Dankdag te vieren met een buffet, waarbij veel 

gerechten door de deelnemers worden meegenomen. Zo ontstaat er een mooie 

bloemlezing van gerechten -ook voor- en nagerechten- waar we dankbaar voor 

zijn. De maaltijd begint op woensdag 2 november om een uur of zes; de kerk is een 
half uur eerder open zodat u tijd genoeg heeft om zelf meegenomen gerechten -of 

dranken- op de tafels kunnen uitstallen. 

Rondom de maaltijd wordt het programma 

gevuld met gebeden en een korte overdenking 

of ander inspirerend onderdeel. Rond 8 uur 

sluiten we deze dankdag af. 
U kunt zich opgeven via de intekenlijst die op 

23 en 30 oktober in de hal van de kerk ligt. U 

kunt daarop ook aangeven als u zelf een 

gerecht klaarmaakt en meeneemt. 

Iedereen is van harte welkom! 

 

Terugblik op de inzameling voor Voedselbank Westland 
Afgelopen weekend was de inzameling voor de 

voedselbank. Voor de eerste keer heeft de Pieter van 

der Plasschool meegewerkt aan deze inzameling in het 

kader van de Wereldvoedseldag. De opbrengst was dan 

ook enorm! Ouders, kinderen en het team van de 

Pieter van der Plasschool: hartelijk bedankt! Uiteraard 
ook alle bijdragen uit onze gemeente zijn toegevoegd, 

en werden woensdag door Voedselbank Westland met 

een busje opgehaald omdat dit nooit achter in een auto 

past! Elke donderdagmiddag wordt er weer uitgedeeld 

in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk. Weet u iemand die 

hier gebruik van wil maken, dan kan men zich opgeven 

op registratie@voedselbankwestland.nl.  
 

Kassie-bouwen, diaconaal en missionair werk ‘om de hoek’ 

Bij diaconaal werk denken we 

snel aan arme mensen en 

verre landen. Maar op nog 

geen vijf kilometer van onze 
Lichtbron ligt een van de 

armste wijken van Nederland. 

In die wijk gebeurt iets moois; 

diaconaal en missionair werk 

vanuit de Marcuskerk, waar 

Jantine predikant is. Bij die 
Marcuskerk is een buurttuin, waar ze graag ook een kas wilden hebben. Kees van 

Schie, bekend met kassenbouw, wilde dat met hulp wel doen. Na het maken van 

een tekening en toestemming van de gemeente is een groepje van vier 

gemeenteleden enthousiast begonnen met de realisatie van het plan. Nu is de kas 

mailto:registratie@voedselbankwestland.nl


klaar en wordt in de dienst van 6 november in de Marcuskerk aan Jantine en 

Bettelies Westerbeek de sleutel overhandigd. Een plek voor ontmoeting en het 

kweken en oogsten van onder andere groenten. 

Wel zijn aan dit project kosten verbonden, en wij vragen u om een bijdrage 
hiervoor. Met een hartelijke groet van de kassie-bouwers Kees, Jack, Jaap en twee 

Jannen. Wilt u dit mooie werk steunen, dan kunt u uw bijdrage voor 6 november 

overmaken op de bankrekening van de diaconie: NL90RABO 0368100049 onder 

vermelding van ‘kasje voor Marcuskerk’. Dank u wel voor uw steun. 

 

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. 

 

Agenda 

Woensdag 26 oktober 10.00 uur koffieochtend 65+ 

Dinsdag 1 november 10.00 uur Gespreksgroep in De Lichtbron 
Donderdag 10 november 10.00 uur Koffiedrinken in de pastorie 

 

Kerk warm of koud? 

Een actuele vraag in de huidige situatie van hoge energieprijzen. Natuurlijk heeft 

dit ook gevolgen voor de energierekening van de kerk en wordt hierover gesproken 

in het College van Kerkrentmeesters. Maar ondertussen hebben we te maken met 

een storing in de regelunit van de verwarmingsinstallatie. Deze storing lijkt niet 
snel oplosbaar. Dus komende zondag kan het koud zijn in de kerk. We hopen dat 

dit probleem toch snel verholpen kan worden; we houden u op de hoogte. 

Piet-Jan Leerdam 

 

Pastorale avond. 

Afgelopen dinsdag heeft Tim van Iersel ons verteld over zijn werk als geestelijk 
verzorger in een drietal verzorgingshuizen in Den Haag. 

Een avond met ruime belangstelling van zowel onze gemeenteleden als ook mensen 

van buiten onze gemeente. 

Tim heeft een levendige presentatie gehouden, een verhaal met veel anekdotes uit  

 

zijn gesprekken  met mensen met dementie en hun naasten familieleden.  

Gelijkwaardigheid is een belangrijk gegeven in het contact wat je hebt, het gebeurt 
dat je bij iemand zit en er al die tijd geen gesprek wordt gevoerd, vaak is dat 

onmacht, mensen niet in staat zijn een gesprek te voeren. Ondanks dat is het 

gelukkig toch goed mogelijk een band te voelen. Ook non-verbaal contact is 

belangrijk. 

Aan de hand van een tweetal stellingen werd ieder in de gelegenheid gesteld 

middels een rode of groene kaart eens of oneens met stelling te zijn. Deze 
interactie leverde mooie reacties op die aangaven hoe je persoonlijk tegen 

sommige praktische problemen aankijkt. 

In al de contacten tussen Tim en de bewoners van de zorginstelling worden er soms 

rake en ook humoristische opmerkingen gemaakt. Maar zo benadrukt Tim. 

Dementie is geen zegen. Er is regelmatig de vraag waarom ik. Mensen raken steeds 

meer kwijt. Dat geldt ook zeer voor partners, kinderen en andere dierbaren. 
Het geloof speelt bij velen met dementie ook een belangrijke rol, herkenning van 

bijbelverhalen en liederen,  het lijden van Christus wat wordt ervaren dat ook Hij 

heeft geleden.  



Hoogtijdagen als Kerst worden intensief gevierd. Tijdens de Corona was het 

noodzakelijk om het kleinschalig te vieren, het betekende dat in iedere huiskamer 

apart een Kerstdienst werd gehouden door Tim, zo´n negen vieringen op een dag. 

Na de pauze gelegenheid tot een gesprek, vaak aan de hand van een vraag of 
opmerking.  

Een mooie avond met open gesprekken en ondanks de serieuze kant van het 

onderwerp een levendig verhaal wat een goede indruk heeft gebracht van zijn werk 

tussen de mensen met dementie.  Tim sloot de avond zelf af met de tekst 

gesproken van lied 786 uit het ons bekende liedboek.  

Ed van der Schoor. 

  
Viering 450-jarig bestaan Hervormde Gemeente  

De voormalige Kruiskerk 

Wateringen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Op zaterdag 29 oktober 2022 om 15.00 uur (kerk open om 14.30 uur) wordt in de 

Hervormde kerk aan het Plein in Wateringen gevierd dat deze Hervormde 

Gemeente 450 jaar bestaat. 

Tijdens deze viering, waarin teruggeblikt zal worden op deze 450 jaar, wordt 

behalve door de vaste organist Jan van Westenbrugge muzikale medewerking 

verleend door de luit- en gitaarspeler Dingeman Coumou. 
Ook zal een blijvende herinnering worden aangeboden aan de Hervormde 

Gemeente van Wateringen. 

Na afloop is er onder het genot van een drankje en een hapje gelegenheid om na te 

praten. De toegang is vrij.  

 

Uit de pastorie 

Het is nu twee jaar geleden, dat ik intrede heb gedaan bij De Lichtbron en daar ben 
ik dagelijks blij mee. Allemaal hartelijk dank voor dat gevoel! 

In overleg met de kerkenraad heb ik de invulling van mijn ‘permanent educatie’ 

uitgesteld tot na de verplichte coronamaatregelen.  

Mijn scholingsplan ligt nu bij het breed moderamen van de classis ter goedkeuring, 

maar ik ben al gestart met het onderdeel ‘intervisie’, te vertalen als ‘leren van 

collega-predikanten’. Dat betekent concreet dat ik met vier collega’s en deels met 
een begeleider ongeveer eens per kwartaal samenkom om te spreken over wat we 

zelf als predikanten inbrengen. We hanteren daarbij de methode van ‘waarderende 

intervisie’, waarbij niet een probleem centraal staat maar een verlangen om iets te 

onderzoeken. Dat kan met vragen als: ‘Wat zou je graag willen’, ‘Wat zien we aan 

verwachtingen en bloeifactoren’, ‘Wat hebben we al aan mogelijkheden in huis’, 

‘Wie en wat hebben we verder nodig’ en ‘Wat ga ik nu concreet doen’.  
Ds. Marjan Zebregs 

  



Tijdelijk predikant 

Omdat de predikant van de Bergkerk in Den Haag elders is beroepen, heeft deze 

Haagse wijkgemeente bij de Protestantse Kerk gevraagd naar een tijdelijk 

(ambulant) predikant. Inmiddels heb ik een goed gesprek gehad met een 
afvaardiging van de Bergkerk. Op 1 november zal ik bij de Bergkerk beginnen en 

dat duurt in principe tot zij een nieuwe predikant hebben gevonden. Net zoals in 

Zoetermeer is het een verbintenis voor 12 uur in de week. Mijn vaste werkdagen 

hier blijven maandag, dinsdag en donderdag. Woensdag wordt mijn vaste dag voor 

de Bergkerk. De resterende vier uur voor de Bergkerk vullen we flexibel in met 

bijvoorbeeld uitvaarten en vergaderingen.  

Ik vertrouw er op dat ik hier en in de Bergkerk met vreugde God kan dienen.  
Ds. Marjan Zebregs 

 

Rectificatie/aanvulling 

In twee berichten in de nieuwsbrief van vorige week is de datum weggevallen. De 

voorstelling ‘Titus, held of heilige?’ van Peter Vermaat in de St. Josephkerk in 

Wateringen vindt plaats op zondagmiddag 30 oktober om 16.00 uur. 
De lezing van Stevo Akkerman in de Noorderkerk in ’s-Gravenzande is helaas 

afgelopen maandag al gehouden. 

 

 

 

 
  

  

  

ADRIAN SNELL VIERT HOOGTEPUNTEN UIT VIJF DECENNIA MUZIEK 

TIJDENS NAJAARSTOUR 

  

Drie jaar geleden trad Adrian Snell voor het laatst op in Nederland. Volgens 
de Brit de langste periode dat hij geen concert op Hollandse bodem heeft 

gegeven sinds zijn eerste, in 1976. En dat zegt veel over de warme band 

die de artiest heeft met ons land. In vijf decennia heeft hij een rijke 

verzameling muziek gemaakt met themawerken als 'The Passion' en 'Alpha 

+ Omega' en zijn meest recente trilogie 'Kintsugi - the Art of Precious 

Scars'. Met drie optredens in Nederland van 21 t/m 23 oktober (Zwolle, 
Veenendaal en 's Gravezande) nemen Adrian Snell, Rineke de Wit, Forever 

Worship en Frank van Essen het publiek mee op reis langs vijf decennia 

aan inspirerende muziek. Kaarten voor de 'Breathe Believe' tour zijn nu 

verkrijgbaar op www.eventsforchrist.nl.  

  

Muziek heeft altijd diepere lagen als je het over 

Adrian Snell hebt. Als tiener schreef hij al de 
stukken die de basis zouden worden voor zijn 

meesterwerk 'The Passion', vandaag de dag 

nog altijd een paasfavoriet. Met 'Alpha + 

Omega' en 'Song of an Exile' plaatste hij de 

donkerste momenten van de mensheid in het 

perspectief van de eeuwigheid. 'Fierce Love' 
haalde inspiratie uit zijn werk als 

muziektherapeut. En nu is er 'Kintsugi: The Art 

of Precious Scars', een gloednieuwe trilogie 

met muziek die ontroert en inspireert.  

 

Met een oeuvre wat maar liefst vijf decennia omvat, is het moeilijk hoogtepunten 
kiezen. Adrian vertelde zijn levensverhaal en de verhalen achter zijn muziek al in 

het recent verschenen boek 'Fierce Love: Music Leads A Lost Child Home'. Nu is het 

toch gelukt om de veelzijdigheid van bijna vijftig jaar muziek in één avond te 



stoppen. Adrian Snell geeft in oktober drie bijzondere concerten die het allemaal 

laten horen! En bezoekers krijgen wellicht ook een voorproefje van wat komen 

gaat, waaronder een speciaal project in 2023... 

 
'Breathe Believe Tour' 

Adrian Snell, Forever Worship, Rineke de Wit & Frank van Essen 

 

23 oktober concert in het Westland 

Zondag 23 oktober 2022 - 20.00 uur - 's-Gravenzande 

Zalencentrum de Kiem, Kon. Julianaweg 91, 2691 GC 

 

Meer info en  tickets:  https://www.eventsforchrist.nl/event/adrian-snell-

breathe-believe-tour  

 
Ticketverkoop online en aan de deur. 

 

Groots jubileumconcert in de Bartholomeüskerk in Poeldijk. 
Op vrijdag 11 november a.s. vindt een bijzonder concert plaats t.g.v. het 40-jarig 

jubileum van Leo den Broeder als dirigent. Het betreft een gezamenlijk concert van 

de drie koren, waarvan hij op dit moment dirigent is, de Westlandse COV 

“Excelsior”, het Chr. Kamerkoor Maassluis en Exultate Deo uit Voorschoten. Dit 

belooft een bijzonder concert te worden door zo’n 140 zangers, 4 solisten en een 

groot orkest. Op verzoek van Leo den Broeder voeren zij het Requiem van W.A. 
Mozart  en de Messa di Gloria van G. Rossini. Het concert vindt plaats in de 

Bartholomeuskerk in Poeldijk, aanvang 20.00 uur. 

Niet alleen jubileert de dirigent, maar ook de 3 koren, respectievelijk 130, 40 en 

140 jaar. 

Het Requiem van Mozart behoeft geen nadere toelichting: Mozart componeerde dit 

werk aan het eind van zijn leven in 1791. Hij heeft het zelf niet meer kunnen 

voltooien, anderen hebben dit voor hem gedaan. Het resultaat is prachtig en heel 
bekend. 

 De Messa di Gloria van Rossini is veel minder bekend, maar daardoor niet minder 

mooi. Het is een spectaculair werk met prachtige solo’s van zowel vocalisten als 

instrumentalisten. Het werd tot nu toe zelden in Nederland uitgevoerd. 

De solisten zijn Leonie van Veen, sopraan, Florieke Beelen, alt, Gevorg Aperánts, 

tenor en Martijn Sanders, bas/bariton. De begeleiding wordt verzorgd door RBO 
Sinfonia. Het geheel staat onder leiding van de jubilerende dirigent Leo den 

Broeder. 

Kaarten voor dit bijzondere concert kosten € 25,- en voor de jeugd tot 18 jaar € 

10,- 

Kaartverkoop via de leden, de websites en aan de kassa. 

Info: exultatedeo.nl; wcovexcelsior.nl; kamerkoormaassluis.nl 

De NBV21 brengt je dicht bij de bron 
Vorig jaar oktober bracht het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap een herziening 

van de Nieuwe Bijbelvertaling 2004 uit: de NBV21. De Lichtbron heeft deze 

vertaling gekozen als ‘kanselbijbel’, de basis voor de Bijbellezingen, met de vrijheid 

van de voorganger om voor een andere vertaling te kiezen.  

Het Bijbelgenootschap heeft over de NBV21 een boekje met karakteriseringen en 

persoonlijke ervaringen uitgebracht. De komende weken deel ik hieruit. 
 

Voor christenen is de Bijbel de belangrijkste bron om God te leren kennen. De 

NBV21 brengt je dicht bij de Bron, omdat we de Bijbel vertaald hebben vanuit de 

brontekst. Zo blijft het Woord van God, zoals dat al eeuwen wordt overgeleverd, 

dicht bij de lezer van nu. 

Benno de Hartog: ‘Elke dag Bijbellezen vind ik best lastig, hoewel het mij iedere 
keer inspireert en bemoedigt. Met de NBV21 heb ik weer een nieuwe impuls kunnen 

geven om mijn Bijbel te openen, om zo God beter te leren kennen. Bijbellezen doe 

ik niet omdat het moet, maar omdat ik het graag wil.’ 

https://www.eventsforchrist.nl/event/adrian-snell-breathe-believe-tour
https://www.eventsforchrist.nl/event/adrian-snell-breathe-believe-tour


 

Webinar ‘Groene exegese’ van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap  

Op vijf achtereenvolgende maandagen luister ik elke maandagmorgen een uur naar 

de online lezing van het Bijbelgenootschap.  
Op 17 oktober was een belangrijk punt dat niet de mens, maar de sabbat, de 

zevende dag, ‘de kroon is op de schepping’ in het verhaal uit Genesis 1:1-2:3. De 

‘heerserstekst’ uit Genesis 1 vers 26-28 is geen vrijbrief voor de mens om met de 

aarde te doen wat hij wil.  

Onderzoeker De Jong laat zien dat het scheppingsverhaal ingaat tegen de ideologie 

van grote koninkrijken in Mesopotamië en Egypte. Daar gold het koningschap als 

fundament van orde.  
‘De koning had goddelijke macht. Hij moet namens de godheid de orde bewaken. 

Genesis plaatst hier een compleet andere overtuiging tegenover: niet het 

koningschap, maar de zevende dag (Genesis 2:1-3) zorgt voor orde op aarde, de 

sabbatsorde. Hoe die eruitziet, wordt uitgewerkt in de boeken Exodus en Leviticus. 

Die orde is heilzaam voor mens én land’, aldus De Jong.  

De Jong: ‘De Bijbel heeft meer te zeggen over biodiversiteit en klimaat dan vaak 
wordt gedacht. De klimaatcrisis bijvoorbeeld stelt ons voor morele en spirituele 

vragen, die ook in de Bijbel aan de orde komen. En Bijbelse beelden over de aarde 

als schepping en aanwijzingen over de omgang met het land kunnen bruikbare 

nieuwe inzichten aanreiken voor nu.’   

 

Afrika bidt 
Uit het voorwoord van het boek ‘Afrika bidt’: ‘Dit gebedenboekje is een getuigenis 

van de omgang van Afrikaanse christenen met hun God. U zult door deze gebeden 

die Afrikaanse christenen beter leren kennen. En misschien Uw God, die daarginds 

en hier dezelfde is.’ 

 

Twijfel 

Heer, mijn ziel is vol vertrouwen en mijn hoofd vol twijfel. 
Heer, ik kan alleen maar zeggen: ergens geloof ik, help het ongeloof in mijn hoofd. 

Heer, plant dit geloof, dat er is, ergens is mij – ik vertrouw en hoop immers – in 

mijn hoofd. 

Heer, laat mijn ogen niet alleen zogenaamde feiten zien, maar daar doorheen U. 

Heer, getallen zijn zo machtig, maak dat Uw Woord net zo overtuigend mij 

aanspreekt. 
Heer, omwille van Uw Zoon, laat mij toch ook met mijn hoofd geloven. 

Amen 

 

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