
Nieuwsbrief De Lichtbron 27 januari – 3 februari 2023 

 
Kerkdiensten 

Zondag 29 januari 9.30 uur de heer Paul Koster, Den Haag 

Collecten: 1. PKN Kinderen en Jongeren: Nederland speelt Sirkelslag. 2. Kerk 

Komende diensten 

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

Zondag 12 februari 9.30 uur ds. Jantine Veenhof, Den Haag 

Bij de dienst van 29 januari 

In de kerkdienst van 29 januari staat Daniël 2: 31-45 centraal. In dit Bijbelgedeelte 

geeft de profeet Daniël een verklaring voor de droom van koning Nebukadnessar. In 

deze droom zag de koning een enorm standbeeld, opgebouwd uit verschillende 
materialen. Dan rolt er een steen van de berg af, waardoor het standbeeld omver 

wordt geworpen. Die steen wordt uiteindelijk een berg, die de gehele aarde vervult en 

alle bestaande machtige rijken verplettert. 

De steen, die van de berg af kwam rollen, is niet door mensenhanden in beweging 

gebracht – dat was het werk van God.  

We gaan nadenken over de vraag, wat deze profetie voor ons, anno 2023, voor 

betekenis heeft.  
Paul Koster 

 

Van de diaconie  

 

 

           Collecte Kinderen en jongeren                                     
       Zondag 29 januari 2023 

 

 

Nederland speelt Sirkelslag 

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het 

geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van 
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag 

spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Via 

online verbindingen strijden ze tegen groepen in andere plaatsen om de hoogste score. 

Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema’s centraal. Op 

een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.  

Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage 

over op  
NL90 RABO 0368100049. van Diaconie/ZWO Protestantsekerk De Lichtbron. 

 o.v.v. collecte Kinderen en jongeren januari. 

 

Meer informatie kerkinactie.nl/collecterooster 

 

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

 

 

 

 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster
http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


 

Agenda 

Woensdag 1 februari 20.00 uur Oecumenische wandelgroep, verzamelen voor De 

Lichtbron 
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’. 

Oecumenische wandelgroep 1 februari 2023  

In de tijd van dominee Jantine Veenhof waren er twee oecumenische groepen actief: 

20+ (kwam samen bij deelnemers thuis) en Godzoekers (kwam samen in Scrumpy). 
Nadat ik hier predikant ben geworden, heeft de 20+ groep een aantal keren gewandeld 

en gepraat. Nu hebben we besloten de beide groepen samen te voegen en er een 

oecumenische wandelgroep van te maken. Al wandelend is het goed praten over wat 

ons bezighoudt, waarbij het geloof op eigen manier doorwerkt.  

Om zo nodig het gesprek te stimuleren of te steunen, reik ik vragen of teksten aan als 

gespreksstof. Deze groep is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in de 
combinatie van het christelijk geloof en het dagelijkse leven. Uit welke geloofsrichting 

je komt, welke kerk je bezoekt, of misschien geen kerk (meer) bezoekt; het kunnen 

allemaal gespreksonderwerpen zijn. Dat geldt ook als je geloof (deels) gevormd is in 

het buitenland.  

Bij slecht weer wijken we uit naar mijn schuur, waar het met een ingeklapte 

tafeltennistafel en mobiele verwarming goed toeven is.  
Ken je mensen, die misschien mee willen wandelen, benader ze gerust en als ze meer 

willen weten, dan vertel ik of één van de andere groepsleden er graag meer over.     

Je bent van harte welkom bij deze oecumenische wandelgroep, precies zoals je bent! 

We verzamelen om 20.00 uur voor De Lichtbron. 

Aanmelden vooraf is niet nodig.  

Op 1 februari spreken we af hoeveel keer per jaar we zo wandelend willen samen 

komen en wanneer de volgende keer is.  
Ds. Marjan Zebregs 

  

Petrus-veertigdagentijdkalender 2023 daagt uit tot bezinning  

Het thema van de veertigdagentijdkalender is dit jaar 'Uit liefde voor jou - ontvangen 

en delen'. We staan stil bij Jezus’ laatste avondmaal en zijn opdracht om steeds 

opnieuw brood en wijn met elkaar te delen. Het zet ons stil bij zijn overvloedige liefde 
voor ons, maar ook bij de opdracht om te delen van wat we zelf ontvangen hebben. 

In de ‘Vastentips bij elke week’ wordt u zowel uitgedaagd om heel concreet ergens van 

af te zien, als om bewust tijd en aandacht te schenken aan de mensen om je heen.  

De Petrus veertigdagentijdkalender is gratis en kan worden besteld via het formulier op 

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender. Daar is ook een (verkort) 

inkijkexemplaar van de kalender te zien. 

 
Terugblik oecumenische viering  

Voorgangers in deze oecumenische viering in de Week van gebed voor de eenheid van 

de christenen in de St. Andreaskerk in Kwintsheul waren Marcel Lie (Volle Evangelische 

Maranatha Kerk) en rooms-katholieke pastor-diaken Walther Burgering. Er waren rond 

de 200 (!) kerkgangers en er was een gelegenheidskoor van ruim veertig zangers 

onder leiding van Ben Kester en met muzikale begeleiding van Nico de Korte. 
Het thema van de dienst was volgens de voorbereidingsgroep van de Raad van Kerken: 

‘Doe goed. Zoek recht.’ 

We zongen uit de verschillende christelijke tradities: 

- Zomaar een dak boven wat hoofden (NLB 276)  

- Maak groot de Here onze God, de Rots (Opwekking 284) 

- Na de voorbeden ‘Kyrie eleison’ (Taizé)  
- God in den hoog’ alleen zij eer (NLB 302) 

- Ze zijn aan ons gegeven de goedheid en de trouw  

- Ubi caritas (Taizé) - koor en allen 

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender
https://www.protestantsekerk.nl/download26426/Inkijkexemplaar%20veertigdagentijdkalender%202023.pdf
https://www.protestantsekerk.nl/download26426/Inkijkexemplaar%20veertigdagentijdkalender%202023.pdf


- O Lord hear my prayer (Taizé)  

- Laat je gaan  

We lazen: I Petrus 2: 4 en 5 (NBV21), Psalm 42 (in beurtspraak) en Matteüs 25:31-40 

(NBV21). 
Er was ook een mooi (interactief) onderdeel, namelijk ‘Draag jouw steentje bij’. Alle 

kerkgangers kregen bij 

binnenkomst een 

steentje uitgereikt en 

een pen, waarop ze 

konden schrijven of een 

tekening maken.  
Na de overdenking 

brachten de aanwezigen 

hun steentje naar 

voren. Dat werd een 

rijke oogst. 

 
De vier voorgangers 

van de vier 

deelnemende 

geloofsgemeenschappen 

kwamen samen op het liturgisch centrum voor de zegen. 

De uitgangscollecte was voor de Voedselbank Westland en kende de mooie opbrengst 
van 710 euro. (MZ) 

 

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 

533 ‘Daar komt een man uit Nazaret’, verzen 1 t/m 6. 
 

1. Daar komt een man uit Nazaret. 

Zijn naam is dat Hij mensen redt, 

en met de minsten wil Hij zich verbinden; 

bij vergetenen is Hij te vinden. 

2. Hij is gedoopt in de Jordaan. 
Hij durft een nieuwe weg te gaan 

en Hij wil mensen van hun angst genezen, 

waar Hij verschijnt hoeft niemand meer te vrezen. 

3. In het verborgen trekt Hij rond. 

Verhalen gaan van mond tot mond, 

in Galilea gaan geheimen open, 

de hopelozen durven weer te hopen. 
4. Wie is die vreemde Joodse man, 

die nergens thuis is in het land? 

Men zegt: Hij lijkt op Israëls profeten. 

Maar voor zijn volk zal Hij Messias heten. 

5. Jeruzalem, de koningsstad 

heeft Hij zo vurig lief gehad:  
daar moet de koning wel tevoorschijn treden, 

daar was Hij thuis en daar heeft Hij geleden. 

6. Er komt een man uit Nazaret. 

Zijn naam is Hij die mensen redt, 

en bij de doden is Hij niet de vinden, 

Hij wil zich met de levenden verbinden. 
Refrein 

In Galilea overal 

klinkt het verhaal van Jezus al. 

Hij zal niet meer verdwijnen, 



En midden onder ons zal Hij verschijnen.    

Tekst: Karel Deurloo. Melodie: Jetty Podt   

 

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 

mailto:predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl/
http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl/

