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Kerkdiensten 

Zondag 26 februari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Eerste zondag Veertigdagentijd 

Collecten: 1. Kerk in Actie: Zambia 2. Jeugdwerk 

Komende diensten 
Zondag 5 maart 9.30 uur ds. Erika Dibbets, Schipluiden. Tweede zondag 

Veertigdagentijd 

Zondag 12 maart  9.30 uur ds. Freek Bakker, Voorschoten. Derde zondag 

Veertigdagentijd 

Bij de dienst van 26 februari 

Op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd lezen we uit de Bijbel volgens het 
oecumenisch leesrooster: Matteüs 4: 1 t/m 11 ‘Jezus in de woestijn’. We horen dit 

Bijbeldeel ook als kinderlied en zingen het samen als lied 539 ‘Jezus, diep in de 

woestijn’ uit het Liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk'. 

Het thema van de kerkdienst is: ‘Bij U mag ik schuilen’.  

De alt Gelske van der Duin verleent haar muzikale medewerking aan deze eredienst in 

het kader van ‘muziek in de kerk’. Dat vertaalt zich ook in een door Gelske gezongen 

Kyriëgebed en Gebed om de heilige Geest. Ook zingt Gelske het lied ‘Mag ik dan bij jou’ 
van Claudia de Breij en verzorgt zij het meditatief moment na de overdenking.   

Ook in deze Veertigdagentijd hebben we een lied dat elke zondag zal klinken en wel 

lied 544 ‘Christus naar wie wij heten’. Gelske zal het eerste vers voorzingen.  

Ds. Marjan Zebregs 

 

 
Van de Diaconie 

 

 

 

 

                      
 

 

Collecte Zending zondag 26 februari 

Zambia - Maatjes voor gezinnen zonder ouders 

 

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn 

gezinnen met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. 
Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat 

hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden, 

staan veel weeskinderen er alleen voor. Het kind dat 

gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de 

andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt 

hen niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform), ze  
hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze 

werken als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. 

Meisjes belanden geregeld in de prostitutie. 

 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. 

Kerkleiders worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen. 

Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 kind-gezinnen onder hun hoede genomen. 

Daarnaast worden 75 kinderen die gezinshoofd zijn ook getraind en materieel 
ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken. 

 

Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL90 RABO 0368100049 van 

Diaconie/ZWO ProtestantseKerk De Lichtbron of naar NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 

Kerk in Actie   

o.v.v. collecte Zambia .  

Hartelijk dank voor uw gift! 
 

Lees meer op kerkinactie.nl/kinderenzambia 

 

De 2e collecte is voor het Jeugdwerk. 

 

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

 

Biddag voor gewas en arbeid 
Op 8 maart is het biddag voor gewas en arbeid. We gaan weer gezamenlijk een sobere 

maaltijd nuttigen, bidden voor het welslagen van de oogst en ons werk, en nadenken 

over wat de aarde ons jaarlijks weer geeft.  
We staan ook stil bij het project van Kerk in Actie: Boerinnen in Ghana. In het droge 

gebied is het moeilijk rondkomen 

van de opbrengst van het land. De 
plaatselijke kerk helpt hierbij door 

trainingen en samenwerking te 

stimuleren. We vragen uw 

aandacht hiervoor in de collecte 

aan het eind van de viering. 

Vanaf zondag kunt u zich 

inschrijven voor deelname aan de 
biddag. Er ligt een inschrijflijst 

klaar in de hal van de kerk.  

Iedereen is uitgenodigd! 

We beginnen om 6 uur+ deur open 

om kwart voor 6. 

 
 

 

 

Paasgroetenactie 2023 
  

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen 
gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan 

gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in 

het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in 

Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma 

het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het 

beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. 

Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding 
geeft hoop op een nieuw begin.” 

 

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. 

Een aantal kaarten zijn afgelopen zondag al geschreven. 

Aanstaande zondag heeft u nog een mogelijkheid.  Voor 

gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, 
zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u 

niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan 



overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een 

feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden 

uitgedeeld. Bij de paasgroetenkaart ontvangen gedetineerden een extra kaart met 

postzegel om zelf naar iemand te sturen. Daar wordt altijd dankbaar gebruik van 
gemaakt. "Een man was zo blij met zijn kaart, hij had zijn familie nog niet kunnen 

bereiken en had geen geld voor een telefoonkaart. Hij had gebeden om een oplossing 

en de kaart voelde voor hem als gebedsverhoring".  

We hopen dat velen van u een paasgroet wil schrijven! Alvast hartelijk dank! 

Vanuit De Diaconie/ZWO, Ellen Ouwehand 

 
 

De veertig dagen voor Pasen. 
Hilje Groeneveldt tekende tijdens haar leven een serie tekeningen 

over de mensen die in het leven van Jezus genoemd zijn.  

Mensen die Jezus direct of indirect ontmoette. Met enkelen voerde 

hij gesprekken, met anderen bleef het bij een contact op afstand.  

Allen worden genoemd tijdens het leven op aarde in de tijd van 

Jezus.  
De komende weken volgt een foto in de nieuwsbrief uit de serie 

met een korte toelichting. 

De tekeningen zijn door Hilje uit haar nalatenschap in onze kerk 

bewaard gebleven.  

Het is heel mooi om van tijd tot tijd deze bijzondere tekeningen 

terug te zien, een beeldend verhaal over het leven van Jezus in de 
laatste periode van zijn leven.  

Ed van der Schoor. 

 

 

Met Abraham op reis 

Dat was het thema van Kliederkerk op 

zondag 19 februari jl. We knutselden 

Abraham en Sara in hun mooi versierde 

tent, we bakten sterkoekjes en we 

maakten een puzzel van prachtige 

tekeningen. Tijdens de kinderviering 

hebben we geluisterd naar het verhaal 

van Gods belofte aan Abraham, we 

zongen leuke liedjes en we hebben 

samen gebeden. Na afloop heerlijke soep 

en broodjes knakworst! Dankjulliewel 

vrijwilligers! 

Meer nieuws volgt. Ben je er dan bij? Dat 

zouden we leuk vinden! Hartelijke groet 

van het Kliederkerkteam: Alex, Walther, 

Christine, Fenna, Sjoukje, Francis, Ronald 

en Chantal.  

Agenda 

Maandag 6 maart 10.00 uur koffie in de pastorie 

Dinsdag 14 maart 10.00 uur gespreksgroep in De Lichtbron 

Donderdag 23 maart 19.30  gespreksavond bij Henk en Ria Jongerius 

 

Welkom in de kerk 
Het zal u niet zijn ontgaan dat er in de hal van de kerk een gastheer of gastvrouw staat 

die u welkom heet in de gemeente. Sinds het begin van dit jaar hebben de dames Adri 

van der Heiden, Anja Torn, Henny Tissink, Sjoukje Woudstra en de heer Jan van der 

Heiden dit oude gebruik weer nieuw leven ingeblazen en zijn zij het eerste gezicht van 

onze gemeente.   



Voor vaste bezoekers is er een groet of een kort praatje, gasten worden warm welkom 

geheten en zij worden, zo nodig, attent gemaakt op praktische zaken als   de kapstok 

en het gebruik van de beamer.  

Met elkaar geeft deze groep zichtbaar vorm aan onze gastvrije gemeente. 
Lijkt het u ook fijn om daaraan mee te werken?  Uw gastvrouw of gastheer helpt u 

verder. 

Harmke Verkerk 

 

Een hoopvolle boodschap 

Vorige week was weer zo’n week. ’s Nachts lag ik wakker. Ik was voortdurend aan het 

piekeren. Over de eindeloze stroom nutteloze en overbodige spullen die we kopen. 
Over het ogenschijnlijk onnadenkende gemak waarmee we weer in het vliegtuig 

stappen. Over onwillige en onmachtige politici. Over het giftige economische systeem 

waarin we gevangen zitten. Ja, ik maak me druk over het klimaat en het milieu. Ik 

weet dat ik zelf ook geen heilige ben, maar soms lig ik echt wakker van hetgeen we 

onze aarde aandoen. 

Maar afgelopen zondag had onze voorganger, Otto Kroesen, een hoopvolle boodschap 
voor ons (nogmaals te beluisteren via onze website). In zijn overdenking hield hij ons 

voor, dat ons morele besef door de tijd heen wordt aangescherpt. Hij illustreerde dit 

met voorbeelden uit het oude testament, de bergrede van Jezus en de brieven van 

Paulus. Ook noemde hij voorbeelden uit de moderne geschiedenis, waaruit blijkt dat 

wat vroeger normaal was, nu niet meer kan. In de aanscherping van ons geweten 

horen we de stem van God. Hij is altijd met ons bezig geweest en stuurt ons telkens de 
kant op die nodig is. Het is een hoopvolle boodschap. 

Thuisgekomen, sprak ik hierover met Irene. Ik vroeg me af wat ik hiermee moest. Ze 

suggereerde dat ik er in ieder geval over kan schrijven. Dat heb ik dus gedaan. Nog 

steeds heb ik het gevoel dat we vol gas op een afgrond afkoersen. Maar de gedachte 

dat God nog met ons bezig is als op de zesde scheppingsdag geeft hoop. We hoeven 

alleen maar te luisteren naar Zijn stem. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Gelukkig 

geeft Hij ons iedere dag een nieuwe kans. 

Chiel Dikken 

 

Uitnodiging vanuit de jeugdwerkers Gesina en Roeland.   

Voor alle jongeren van 12-18 jaar. Kom gezellig met je vrienden en vriendinnen. 

Iedereen is welkom. 

 

 
 

Veertigdagentijd 2023 

In deze Veertigdagentijd, of Lijdenstijd of Vastentijd, elke week een gebed uit het 
40dagentijdmagazin van Kerk in Actie ‘Uit liefde voor jou’. 

Deze keer het gebed van Aswoensdag. 

 



Onderweg naar uw Koninkrijk 

en in het spoor van Jezus Christus 

raken wij de weg soms kwijt. 

 
Geef ons de tijd 

om even stil te staan, 

ons te bezinnen. 

 

Weten wij nog waar het U om begonnen was? 

 

Zijn wij nog trouw aan de van U ontvangen gaven? 
 

Zien wij met liefde naar elkaar? 

 

Drinken wij nog uit uw Bron? 

 

Zuiver onze blik, o God, 
dat wij niet voor onszelf verborgen blijven. 

Zuiver ons hart, 

dat het niets wil dan uw gerechtigheid. 

 

Eeuwige, gun ons een moment 

om even stil te staan, 
ons te bezinnen. 

Amen 

 

Hette Domburg 

Uit: Help ons U te vinden. 101 nieuwe gebeden. Protestantse Kerk 2016 

 

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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