
 

 

 

 

Nieuwsbrief 24-31 maart 2023 

 
 

 

Kerkdiensten 

Zondag 26 maart 9.30 uur (zomertijd!) ds. Dick Sonneveld, Rivierenland-Oost. Vijfde 

zondag Veertigdagentijd.  

Collecten: 1. PKN Missionair: Jong en oud ontdekken de kliederkerk 2. Jeugdwerk  

Komende diensten in De Lichtbron 

2 april 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Palmpasen 

4 april 19.00 uur Vesper. Voorganger: Ed van der Schoor 

6 april 19.30 uur ds. Marjan Zebregs. Witte Donderdag. Viering Heilig Avondmaal 

7 april 19.30 uur ds. Marjan Zebregs. Goede Vrijdag 

8 april 15.00 uur Passie-zangdienst ‘The Crucifixion’ m.m.v. De Lofstem uit Rijnsburg 

9 april 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Eerste Paasdag 
 

Bij de dienst van 26 maart: Bevrijd tot een nieuw bestaan 

Op zondag 26 maart lezen we volgens het leesrooster uit Ezechiël 37 en uit Johannes 

11. Het gaat daarin over de ballingschap van Israël, waarin God de belofte geeft dat 

alles wat nu zo doods lijkt, opnieuw bekleed zal worden en zal uitbotten. God kondigt 

een nieuw begin aan. In het andere verhaal wordt Lazarus uit de doden opgewekt. 
Verhalen die geschreven worden tegen de wanhoop van mensen. Ze vertellen te 

midden van de pijn en het verdriet van  mensen een ander verhaal, zonder mensen te 

verliezen. 

Dat andere verhaal  vertelt dat uit de puinhopen uit de chaos nieuw leven geschapen 

wordt. 

Anno 2023 een hoopvol verhaal. Het is  tegen de donkerte van de werkelijkheid 
geschreven met als doel het nooit op te geven. 

Ds. Dick Sonneveld 

 

Van de diaconie 

 

 

 
Collecte Missionair 

Werk zondag 26 

maart 

Ontdekken in 

kliederkerk 

 
De 1e collecte is bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. 

Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Samen met kinderen én jongeren 

ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. In 

kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve manier de betekenis van 

bijbelverhalen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen 

kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk ondersteunt 

kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. 
Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Met de opbrengst ondersteunt de 

Protestantse Kerk kliederkerken en andere missionaire initiatieven in het hele land.  

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL90 RABO 0368 1000 49 van 

Diaconie/ZWO Protestantsekerk De Lichtbron of naar                                                              

NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair werk 

maart. 
Meer informatie kerkinactie.nl/40dagentijd   

 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-2023-missionair-werk-kliederkerk-40dagentijd/
http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


De 2e collecte is voor het Jeugdwerk. 

Helpt u mee om deze collectes 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! 

 

 

Judas van Iskariot 

 

 
 

Judas van Iskariot was één van de twaalf 

discipelen van Jezus, hij vestigt de aandacht 

op zich door zijn verraad van Jezus. 

De naam Judas komt in de Bijbel 

verschillende keren voor. Aan de naam 

worden verschillende positieve betekenissen 
gegeven. 

Judas betekent ‘geprezen' of 'bewonderd' en 

is afgeleid van de Griekse vorm van het 

Hebreeuwse Juda. 

Onder de discipelen was nog een tweede 

met de naam Judas nl Judas Taddeüs. Het 
verraad door Judas Iskariot heeft een 

blijvende negatieve lading aan deze naam 

gegeven. Judas toonde berouw, hij kwam tot 

besef dat door zijn verraad een onschuldige 

Jezus gedood zou worden. Het dreef hem tot 

een uiterste actie door zichzelf te verhangen.  
 

 

 

 

 

 



Vespers 3-4 en 5 april.  

Ook dit jaar worden er in de Stille Week drie Vespers gehouden.  

Deze vinden plaats in de kerken van de verschillende geloofsgemeenschappen.  

• Op 3 april in de Pleinkerk in Wateringen.  

• Op 4 april in De Lichtbron in Wateringen.  

• Op 5 april in de Andreaskerk in Kwintsheul.  
Aanvang 19.00 uur. 

Het thema van de drie vespers is  

‘Uit liefde voor jou’  

Een moment van liederen, lezingen, gebed, stilte en overweging in deze 

gedenkwaardige week waarin we stil staan bij het lijden van Christus.  

De voorbereiding wordt verzorgd door Ank van Lier vanuit de RK kerk, Frans Dieleman 
vanuit de Hervormde gemeente en Ed van der Schoor vanuit De Lichtbron.  

Van harte uitgenodigd om de vespers bij te wonen.  
 

Agenda 

• Zondag 2 april Inzameling voor de Voedselbank Westland 

• Dinsdag 11 april 10.00 uur Gespreksgroep in De Lichtbron 

• Donderdag 13 april 19.30 uur Gemeenteavond in De Lichtbron 

Extra gemeentevergadering op 13 april om 19.30 uur 

Drie van de vijf kerken in Nederland heeft te maken met een krimpend aantal mensen 

dat de kerkdiensten bezoekt. Deze landelijke trend is ook te zien in onze eigen 

gemeente De Lichtbron. 

Kunnen we dit nog keren of moeten we aan andere oplossingen denken? Over deze 
zorgen willen we met elkaar in gesprek gaan tijdens de extra gemeentevergadering. 

De kerkenraad vraagt u dringend, indien mogelijk, aanwezig te zijn. 

Hoe ziet u de toekomst van onze gemeente? 

Het is waardevol om met elkaar te bidden, te zingen en naar het Woord te luisteren. 

De kerkdienst spreekt sommigen misschien nu niet meer aan, maar zijn er wegen te 

vinden om op een andere manier dezelfde vreugde door te geven? 

Geef om de toekomst van de kerk en praat mee op donderdag 13 april. 

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. 

 

mailto:w.mieremet@caiway.net
mailto:mm@bouwbedrijfjongerius.nl
mailto:edencoralien@icloud.com


 

Passie-zangdienst ‘The Crucifixion’ op Stille Zaterdag 

Op Stille Zaterdag, 8 april, vindt om 15.00 uur in onze kerk de passie-zangdienst ‘The 

Crucifixion’ (de kruisiging) plaats. Dit is een Engelstalig stuk van de componist John 

Stainer (1840-1901) dat is geschreven voor tenor en bas, gemengd koor en orgel. U 

krijgt een Nederlandse vertaling van de Engelse tekst aangeboden. 
Op deze laatste dag van de driedaagse viering, volgen we het Bijbelse lijdensverhaal op 

de voet. De zang van koor en gemeente wordt onderbroken met meditatieve teksten.  

Het geheel is samengesteld door de geestelijke W.J. Sparrow Simpson.  

Medewerking verlenen de christelijke gemengde zangvereniging De Lofstem uit 

Rijnsburg onder leiding van Bert Visser en Niek van der Meij (orgel).  

De kerkenraad nodigt u van harte uit om deze passie-zangdienst mee te beleven. 
Het is helemaal fijn is als u anderen meeneemt, bijvoorbeeld familieleden, 

gemeenteleden die niet zo vaak in de kerk komen, iemand bij u uit de straat, … 

Na afloop bieden we u graag thee, koffie of fris aan. De toegang is gratis. Een bijdrage 

geven voor de kosten van deze muzikale passie is mogelijk. (MZ) 

 

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 
 

Pieter Sekeris opnieuw diaken 

De kerkenraad is blij u te kunnen melden dat de heer Pieter Sekeris bereid is opnieuw 

het ambt van diaken op zich te nemen. Bezwaren tegen de procedure of tegen de 

voorgenomen bevestiging kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden tot 

en met maandag 3 april, schriftelijk en ondertekend bij een van de scriba’s.  
Wanneer er geen gegronde bezwaren binnenkomen, zal de bevestiging plaatsvinden in 

de dienst van Eerste Paasdag, 9 april. 

 

          
 

 

 

 

mailto:kees.schrader@live.nl
http://www.schoorpartners.nl
https://www.ikwinkeleerlijk.nl/
http://www.kringloopwateringenkwintsheul.nl
https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/


Oecumenische wandelgroep 

Omdat het op maandagavond 20 maart geen wandelweer was, hebben zes leden van 

de voormalige groep ‘Godzoekers’ en van de ‘20+ groep’ bij mij thuis open gesproken 

over ‘vertrouwen’, ook in persoonlijke relaties.  

Ik kijk terug op een bijzondere avond, waarbij een deelnemer ook een verschil tussen 

twee generaties zag. (MZ) 
 

Kaarten en postzegels, waardevol voor het goede doel. 

Het is al van oudsher een traditie die ook nu nog actueel is: postzegels en kaarten 

sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde 

Zendingsbond). In 2022 bracht dit het prachtige bedrag van € 24.429,68 op. 

Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten en verhandelen ze via 
verkoopadressen en (inter)nationale beurzen. Ansicht- en geboortekaartjes gaan naar 

verzamelaars op beurzen of worden te koop aangeboden op websites als Marktplaats.  

Wat wel en niet inleveren? 

Lever deze kaarten wel bij ons in: ansichtkaarten (enkel kaarten, die niet in een 

envelop verstuurd worden), geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en bijzondere 

kaarten: Anton Pieck, Voor het kind, Stichting Kinderpostzegels 

Deze kaarten kunnen we niet gebruiken: dubbele kaarten, afgeknipte kaarten, kaarten 
die helemaal onder het plakband zitten, kaarten met gaten en kaarten waar de 

postzegel vanaf geknipt is.  

Buitenlands geld 

Ook buitenlands geld en oud Nederlands munt- en briefgeld leveren geld op voor het 

zendingswerk. Kerk in Actie verkoopt het aan banken, handelaars en verzamelaars. 

Waar kun je inleveren? 
In de hal van onze kerkgebouw staat een grijze bak waarin postzegels en kaarten 

verzameld worden. Heeft u oud munt- of papiergeld? Graag inleveren bij de 

contactpersoon Harmke Verkerk, waarna alle ingezamelde items ingeleverd worden bij 

het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht. 

Met de opbrengst kunnen Kerk in Actie en de GZB veel mensen in nood ondersteunen. 

Hartelijk dank voor jouw bijdrage!  
Harmke Verkerk 
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De PCOB soos 

Op 4 en 18 april hebben we weer een soosmiddag. 

Op 18 april komt bij ons de heer Kees Schipper met een presentatie over Taizé. 

Velen hebben misschien de oecumenischedienst op zondag 22 januari in de 

Andreaskerk in Kwintsheul gevolgd. 

Er werden toen ook Taizéliederen gezongen. 
Velen hebben weleens van Taizé gehoord. Sommigen zijn misschien weleens 

in Taizé (FR.) geweest, maar wat is Taizé eigenlijk? 

Hoe komt het dat er jaarlijks zoveel jongeren, maar ook veel ouderen vanuit 

de hele wereld naar Taizé trekken. 

Wat zoeken zij daar. Wat drijft hen daar naar toe, naar een plek waar het leven 

heel eenvoudig is.  
Over dit onderwerp komt de heer Schipper ons graag  vertellen. 

In de pauze zal hij nog via de beamer informatie geven over Het vakantiebureau, een 

organisatie die vakantieweken organiseert voor senioren, mantelzorgers met partner 

e.a. 

Hij is vrijwilliger bij deze organisatie 

Het wordt een informatieve, gezellige middag. 

Wees welkom, ook als u geen lid bent van de PCOB! 
Aanvang 14.00 uur in de Voorzaal van de Pleinkerk. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur en het coördinatieteam.  

   

Veertigdagentijd 2023 

Deze keer het gedicht ‘Word mijn naaste’. Dit gedicht staat bij zondag 5 in het 
40dagentijdmagazine van Kerk in Actie ‘Uit liefde voor jou’. 

Ergens iemand heeft naar je gevraagd. 

Ergens iemand laat je komen. 

Ergens iemand legt zomaar beslag op jou. 

Hij daagt je uit. Hij roept je op. 

Hij laat je meer doen dan jij van jezelf zou denken. 
Het zegt tot jou: ‘Kom tot jezelf en wees naast me. Wordt mijn naaste.’ 

Als zijn roepen bij je aankomt, zet je alles overboord.  

Geen redeneren. Geen verstand. Geen stand zal hier gelden. 

Alleen het hart.  

 

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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