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Kerkdiensten 

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

Collecten: 1. Streekverband De Tien: Girls Empowerment Foundation (GEF) Kenia. 

2. Kerk in Actie: Vaktraining voor jongeren in Pakistan 

 

Komende diensten 

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

Zondag 19 februari 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft 
 

Bij de dienst van 5 februari 

De eerste zondag van februari is Zondag Werelddiaconaat. Deze datum is gekozen 

omdat Nederland na de Watersnoodramp van 1953 uit de hele wereld hulp kreeg. Op 

zondag Werelddiaconaat vieren we traditiegetrouw het Heilig Avondmaal. De beide 

collectes hebben, zoals gebruikelijk bij het Heilig Avondmaal, een diaconaal karakter. 
In deze eredienst staan de werken van barmhartigheid centraal en in het bijzonder het 

werk ‘De doden begraven’. Over de eerste zes werken van barmhartigheid lezen we uit 

Matteüs 25. Over het werk van barmhartigheid ‘De doden begraven’ lezen we in het 

apocriefe of deuterocanonieke Bijbelboek Tobit. In hoofdstuk 23 van Genesis lezen we 

hoe belangrijk het voor Abraham is om voor zijn vrouw Sara een graf te kopen.  

Ds. Marjan Zebregs 
 

Van de diaconie 

Op de eerste zondag van februari is het 

Werelddiaconaatszondag en vieren we 

het Heilig Avondmaal. 

Het is 70 jaar geleden dat de dijken 

doorbraken en de watersnoodramp zich 
voltrok. Meer dan 1800 mensen in 

Nederland vonden hierbij de dood. Maar 

ook enkele honderden op de Noordzee en 

in Engeland, en enkele tientallen in 

België. Nederland werd geholpen met 

hulpgoederen en de wederopbouw door 
landen uit de hele wereld. 

Er kwamen zoveel materialen, dat een gedeelte werd verscheept naar noodgebieden in 

derdewereldlanden. Dit is het ontstaan van Zondag Werelddiaconaat. 

 

De avondmaalscollecte (de eerste collecte) is voor de projecten van Streekverband De 

Tien. Vandaag aandacht voor het project Girls Empowerment Foundation: 

Meisjes zijn mooi. Maar meisjes zijn ook kwetsbaar. Al heel lang worden in bijna alle 

tradities vrouwen achtergesteld op mannen. Dit vind je helaas nog steeds in veel 

culturen terug.  
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Daar moeten meisjes 

en vrouwen harder 

werken en veel 

doorzettingsvermogen 

hebben om iets op te 

bouwen en over hun 

eigen leven te kunnen 

beslissen. 

Dit is de belangrijkste reden waarom Henny Smulders in 2006 de stichting Girls 

Empowerment Foundation heeft opgericht. Henny is opgegroeid in Den Haag in de 

periode van vlak na de oorlog. Haar ouders hadden geen geld om haar te laten 

studeren, dus moest ze maar gaan werken. Maar Henny wilde zich ontwikkelen, had 

meer dan gemiddeld talent en met name een enorme sterke wil. Hiermee heeft zij zich 

een weg naar de top gebaand. Door het heft in eigen hand te nemen, door 

avondstudies te volgen en zich niet te laten leiden door de mannen in haar omgeving. 

In de nadagen van haar leven bedacht ze dat er veel 

meisjes op deze aarde rondlopen die minder 

getalenteerd zijn. Die in gebieden leven waar ze 

minder aanzien hebben en waar ze regelmatig aan de 
wil van anderen zijn onderworpen. 

De Girls Empowerment Foundation heeft dan ook ten 

doel om meisjes in ontwikkelingslanden te helpen om 

zich verder te ontwikkelen. Het is heel belangrijk om 

meisjes een veilige omgeving te bieden. En om 

ze onderwijs te bieden, zodat ze zich net als Henny 

kunnen ontwikkelen tot zelfstandige vrouwen die 
weten wat ze willen maar ook kunnen wat ze willen. 

Hiermee blijven meisjes mooi, maar worden meisjes 

minder kwetsbaar. 

Dit zullen ze doorgeven aan hun kinderen en die weer aan hun kinderen. En zo helpen 

we met z’n allen meisjes in alle landen zich te ontwikkelen tot onafhankelijke vrouwen 

die op hun toekomst zijn voorbereid! 

De tweede collecte is bestemd voor 

het Werelddiaconaat van Kerk in 

Actie. We collecteren voor een 

project van Kerk in Actie in 

Pakistan waarbij jongeren, vooral 

schoolverlaters, geholpen worden 

met een vakopleiding, lening en 

begeleiding om een eigen bedrijf 

op te zetten. Ook helpt Kerk in 

Actie jongeren die een universitaire 

studie willen volgen, om zich voor 

te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet 

alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met 

verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer 

onderling begrip ontstaat. Sana Amat is één van de jongeren die een training volgde 

om mobieltjes te repareren. Ook kreeg zij hulp om haar eigen reparatiewerkplaats te 

starten. Zij is nu de eerste vrouw in Pakistan met een reparatielab voor mobiele 

telefoons. Nog een bijzonder detail: Pakistan was één van de landen die 70 jaar 

geleden Nederland heeft geholpen met de wederopbouw na de watersnoodramp. Hoe 

mooi is dat! 

 

Met uw bijdrage in de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie en geeft u jongeren 

in Pakistan de mogelijkheid om een toekomst op te bouwen. Hartelijk dank!  
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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: ‘Met Abraham op reis’. 

 

 

Met Abraham op reis – ga je mee? 
 

19 februari 2023 van 16.00 tot 18.00 uur 

Basisschool St. Jozef, Groentelaan 29, Wateringen 
 

Je gaat op reis en neemt mee ….  

Natuurlijk kun jij zelf bedenken wat je zou meenemen op reis! 

Maar hoe zit dat in het Bijbelverhaal over Abraham? Want het 

verhaal van Abraham en Sara is belangrijk: God roept Abraham 

omdat Hij hem heeft uitgekozen als vader van het volk 

Israël. Abraham moet zijn land verlaten en op reis gaan, 

en krijgt een mooie belofte van God; Abraham gelooft …. 

en gaat. 

Het verhaal van Abraham en Sara hoor je en maak je 

mee als je op 19 februari naar de Kliederkerk komt! 

We spelen, knutselen en vieren met elkaar rondom het 

thema ‘Met Abraham op reis’ en we sluiten af met een 

korte, beeldende viering en een eenvoudige en 

kindvriendelijke maaltijd. 

Kliederkerk is leuk voor kinderen vanaf 4 jaar, hun 

ouders, opa’s en oma’s. Geef je snel op via Kliederkerkwateringeneo@caiway.net! 

 

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 528 ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’, verzen 1 t/m 5. 

 
1. Omdat Hij niet ver wou zijn, is de Heer gekomen. 

Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen. 

2. Overal nabij is Hij, menselijk allerwegen. 

Maar geen mens herkent Hem, Hij wordt gewoon verzwegen. 

3. God van God en licht van licht, aller dingen hoeder, 

heeft een menselijk gezicht, aller mensen broeder. 
4. Wil daarom elkander doen alle goeds geduldig. 

Wees elkaar om zijnentwil niets dan liefde schuldig. 

5. Wees verheugd, van zorgen vrij: God die wij aanbidden 

is ons rakelings nabij, wonend in ons midden. 

Refrein:  

Midden onder ons staat Hij die gij niet kent (2x). 

 
Tekst: Huub Oosterhuis. Melodie: Bernard Huijbers 

 

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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