
 

 
 

 

Nieuwsbrief De Lichtbron 3-10 maart 2023 

 

 

Kerkdiensten 

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

Veertigdagentijd 
Collecten: 1. Kerk in Actie: Palestina 2. Kerk 

 

Komende diensten 

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

Veertigdagentijd 

Zondag 19 maart 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Vierde zondag veertigdagentijd. 

Viering Heilig Avondmaal. 
 

Bij de dienst van 5 maart 

In Matteüs 17 is te lezen hoe God Jezus als het ware in het 

zonnetje zet, zodat er positieve aandacht op Hem gericht 

wordt. Hij gaat ervan stralen. Alsof het zo moest zijn, was 

het deze week (1 maart) Nationale Complimentendag. 
Daarover staat op de website van 

nationalecomplimentendag.nl geschreven: “Een oprecht 

compliment betekent dat iemand als mens gezien en 

gewaardeerd wordt.  

Het vergroot daarmee niet alleen het zelfvertrouwen, maar 

tegelijkertijd ook het onderling vertrouwen.” Vragen waar 

wij over na kunnen denken naar aanleiding hiervan: Waar 
ga jij van stralen? Aan wie gun je het, dat die mag gaan 

stralen? 

Ds. Erika Dibbets 

 

 

 
 

Collecte Zending  

Palestina - Samen Bijbellezen opent deuren 

Palestijnse christenen vormen een kleine 

gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 

procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie 

steunt het werk van verschillende organisaties in 

Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel 

bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk. 

Gemeenteleden krijgen meer Bijbelkennis en dat 

opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven 

en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze 

problemen in de samenleving en zoeken naar 

oplossingen. Sinds Marjam door haar vriendin Layla meegenomen werd naar een 

Bijbelstudie is haar leven veranderd. De bijeenkomsten sloten goed aan bij de 

dagelijkse realiteit. We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu haar grote voorbeeld. 

Lees meer op kerkinactie.nl/bijbelinpalestina. Geef in de collecte of maak uw bijdrage 

over naar de Diaconie/ZWO bankrekening NL90 RABO 0368100049 o.v.v. collecte 

Palestina. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Dank!  

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


Agenda 

Maandag 6 maart 10.00 uur koffie in de pastorie 

Maandag 6 maart 19.30 uur vergadering kleine kerkenraad 

Woensdag 8 maart 18.00 uur sobere maaltijd in De Lichtbron t.g.v. Biddag voor Gewas 

en Arbeid 

Dinsdag 14 maart 10.00 uur gespreksgroep in De Lichtbron 
Donderdag 23 maart 19.30 uur gespreksavond bij Henk en Ria Jongerius 

 

Van de diaconie: 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. 

 

 

In Memoriam Jacoba Wilhelmina (Co) Held-Baartse 
Jacoba Wilhelmina Baartse is op 13 mei 1935 in Den Haag geboren. 

Het gezin Baartse kreeg vier dochters en twee zonen. Op 22 januari 

1959 is Co getrouwd met Piet Held. Samen kregen ze drie zonen: 

Andries, Koos en Peter. Door hen kwamen er zeven kleinkinderen. Co 

en Piet waren ruim 60 jaar gelukkig getrouwd, toen Piet in 2019 

overleed.  

De zonen kenmerken hun moeder met de woorden zelfstandig, 
gelovig, intelligent en pragmatisch: ‘Als het niet kan, zoals het moet, 

dan moet het maar zoals het kan’.  

Ondanks haar hoge leeftijd, spraken we Co in De Lichtbron ‘gewoon’ 

aan met haar voornaam. Co was een trouw bezoeker van de eredienst, de 

gespreksgroep en andere kerkelijke activiteiten, Ze werd dan opgehaald en 

thuisgebracht door gemeenteleden. Af en toe plaatste Co een rake opmerking. Co hield 
van het samen koffiedrinken of eten en van het gezelschap. Zeker toen andere 

contacten sterk verminderd waren. Co was – ondanks haar ziekte – goed gezelschap.  

Op zondagmorgen 12 februari werd – na weer een val – duidelijk dat Co niet langer 

alleen in haar appartement aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag kon blijven 

wonen. Twee dagen later vertelde Co me in Sammersbrug, dat ze het daar goed had. 

Weer twee dagen later, op donderdag 16 februari 2023, ging in haar geboortestad Den 
Haag het leven van Jacoba Wilhelmina Held-Baartse ‘over in dierbare herinneringen’. 

We danken God voor Co haar lange leven en we wensen de (schoon)kinderen, 

kleinkinderen en verdere familie Gods nabijheid in het gemis. 

Ds. Marjan Zebregs   

 

Privacy in beeld 

Sinds een aantal jaar wordt de zondagse eredienst uitgezonden via 
www.kerkomroep.nl. Dankbaar maken gemeenteleden en gasten tijdens de kerkdienst 

of op een later tijdstip gebruik van deze mogelijkheid.  

http://www.kerkomroep.nl/


Binnen onze gemeente zijn afspraken gemaakt hoe wij omgaan met de regels van de 

bescherming van persoonsgegevens: alleen mensen die op het liturgisch centrum een 

bijdrage leveren aan de kerkdienst komen in beeld.  

Tijdens de lopende viering van het Heilig Avondmaal wordt op het ogenblik aan de 

kijker een foto getoond. Om de binding met de deelnemers thuis te verdiepen adviseert 

de kerkenraad dat er ook beelden tijdens het lopen en ontvangen van het brood 
worden uitgezonden. In de praktijk betekent het dat u op vrij grote afstand enkele 

seconden in beeld bent. Heeft u bewaar tegen dergelijke opnamen, dan wil de 

kerkenraad samen met u naar een passende oplossing zoeken. 

Harmke Verkerk, scriba 

 

Huispaaskaars 
Ook dit jaar kunt u een huispaaskaars bestellen bij onze koster Kees Schrader. In de 

hal van het kerkgebouw vindt u vanaf zondag 19 februari een intekenlijst met 

afbeeldingen van de diverse kaarsen en hun afmetingen.   

Wilt u een huispaaskaars via e-mail bestellen, stuur dan een bericht aan 

kees.schrader@live.nl, dan zorgt Kees ervoor dat u een overzichtje ontvangt met de 

kaarsen en bijbehorende prijzen. 

De laatste mogelijkheid om een huispaaskaars te bestellen is zondag 5 maart, dan bent 
u ervan verzekerd dat uw huispaaskaars voor Pasen beschikbaar is. 

 

Redactienieuws 

Twee worden drie ….  

Best ‘een dingetje’, om de andere week de Nieuwsbrief verzorgen: altijd schipperen 

tussen avonddiensten, opdrachten en bezette vrijdagen. Gelukkig komt daar binnenkort 
verandering in: medio april komt Dukky Schreiber het redactieteam versterken. 

Superfijn, want dat geeft lucht en daarmee houden we plezier in ‘ons werk’ voor de 

Nieuwsbrief. Van harte welkom in het team! En met de komst van Dukky hebben we 

definitief afscheid genomen van Irma de Jongh die bereid was de afgelopen twee jaar 

‘standby’ te blijven. Dank daarvoor! 

Er verandert wel iets met drie … 
Met ingang van 1 april 2023 wordt de inlevertijd van kopij voor de Nieuwsbrief 

donderdag 12:00 uur. Tot en met 30 maart herhalen we dat bericht wekelijks, en 

natuurlijk wordt dat een standaard vermelding bij de informatie onder ‘Van de redactie’ 

En….. wilt u ons een beetje helpen? 

Levert u wel eens kopij in? Dan helpt u ons enorm als u uw tekst alvast in lettertype 

Verdana 11 wilt zetten. Ook is het voor ons fijn als u de tekst in een afbeelding, 

bijvoorbeeld op een poster of uitnodiging, in een Word-document wilt uittypen. 
Nieuwsbrief niet ontvangen? 

Bel dan even met Christine of Monica, dan zorgt één van ons ervoor dat u de 

Nieuwsbrief alsnog ontvangt. 

 

Westerhonk: kosters gezocht 

Samen weer fysiek naar de kerk kunnen; we zijn blij dat dit ook op het Westerhonk 
kan! We zijn ook blij dat er heel wat mensen willen helpen om de vieringen op het 

Westerhonk mogelijk te maken; vrijwilligers die bewoners halen, musici en kosters.  

De kosters zorgen ervoor dat alles wordt klaargezet, bedienen de geluidsapparatuur en 

de computer, zorgen dat alles reilt en zeilt. We hebben een groep mensen die dit per 

toerbuurt voor zijn rekening neemt. Maar we zoeken uitbreiding. Lijkt het je leuk om 

hierbij te helpen (het is ongeveer één keer per maand), neem dan contact met ons op, 

dan kun je misschien een keer meelopen om te kijken of het iets voor je is. Je bent van 
harte welkom!  

De diensten zijn wekelijks om 14.30 uur in de Westerkerk. Voor informatie kun je 

bellen met pastor Jacqueline Bakker, of ds. Dennis Verboom, of je kunt mailen naar 

secretariaatgeestelijkezorgmonster@sheerenloo.nl   

mailto:kees.schrader@live.nl
mailto:secretariaatgeestelijkezorgmonster@sheerenloo.nl


De veertig dagen voor Pasen 

De tweede naam op de lijst van personen op de 

tekeningen van Hilje Groeneveldt is Simon van 

Cyrene. 

 

Simon van Cyrene wordt genoemd in de drie 

synoptische evangeliën van het Nieuwe Testament 

als de man die het kruis van Jezus zou hebben 
gedragen.  

 

Simon van Cyrene (de vader van Alexander en 

Rufus) kwam net van het land. Hij werd gedwongen 

het kruis van Jezus te dragen. 

 
Gedwongen, het was gewoonte dat een willekeurig 

persoon uit het publiek, die naar een kruisgang zijn 

gaan kijken, werd gedwongen het kruis van de 

veroordeelde te dragen.  

 

Een zware last, in nabijheid van Jezus en soldaten en een joelende massa mensen. De 

vernedering ervaren van Hem die het moest ondergaan.  
Zijn naam is geschreven, blijkbaar was Simon van Cyrene een bekende uit de 

omgeving, ook de namen van zijn zonen waren bekend. 

 

Ed van der Schoor 

 

Nationaal gebedsmoment voor Oekraïne 
In de Domkerk in Utrecht klonk op vrijdag 24 februari  

onderstaand gebed van ds. René de Reuver en ds. Karin van den Broeke. 

 

Goede God,  

vanuit alle duisternis van oorlog, van hardheid, van geweld, 

komen we bij U met ons gebed om vrede, om zachtheid, om liefde. 
Vanuit duisternis en kou, 

komen we bij U met ons gebed om licht en warmte. 

  

God, koester en verwarm de hoop in ons, 

in de ziel van ieder die zich bij Oekraïne betrokken weet 

en uiteindelijk in de ziel van ieder op aarde. 

Koester en verwarm de hoop in ons 
op een wereld van recht en vrede, 

waarin Uw wil geschiede en Uw Koninkrijk kome. 

  

Dat er een tijd zal zijn aan angst en pijn voorbij. 

Dat er een tijd zal zijn aan vijandschap en strijd voorbij. 

Dat er een tijd zal zijn van licht en van liefde. 
  

Zo bidden wij U in Jezus’ Naam. Amen 

               

Uit De Lichtbron  

Op 23 februari was onze kerk de gastkerk voor de vergadering van de 

werkgemeenschap van kerken. Zelf kon ik er niet bij zijn vanwege de dankdienst voor 
het leven van mevrouw Co Held-Baartse op datzelfde moment.  

Ik had wel de liturgische opening voorbereid. Geïnspireerd door onze naam De 

Lichtbron had ik een tiental kaarsen met opdruk klaargezet, met onder meer kleine 

Paaskaarsen met een jaartal en een kaars met ‘Volharden in gebed’. De aanwezige 

predikanten konden kiezen welke kaars zij gingen aansteken en hun keuze motiveren. 

Ook konden de predikanten een versie van psalm 8 kiezen uit een aantal verschillende 

https://www.npostart.nl/nationale-gebedsviering-vrede-voor-oekraine/24-02-2023/KN_1731655


Bijbelvertalingen en de vier versies van psalm 8 uit het Liedboek 'Zingen en bidden in 

huis en kerk'. 

Over de inhoud van de vergadering hoorde ik heel positieve reacties en dat gold ook 

voor de manier waarop onze koster Kees Schrader de kerk voor deze vergadering had 

ingericht en de prima verzorgde lunch met onder andere huisgemaakte pindasoep met 

Westlandse groenten.  
Ook vanaf deze plaats: heel hartelijk dank Kees! (MZ) 

 

Uitnodiging voor de lezing ‘Wateringen, mooi of lelijk’ 

door Eric Luiten, 9 maart in De Smidse, Plein 5, Wateringen 

Eric is lid van de Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul en goed op de hoogte 

van het verleden van Wateringen en omstreken. Op 9 maart geeft Eric een levendige 
presentatie en het belooft een verrassend informatieve avond te worden. 

Geïnteresseerden zijn van harte welkom: de toegang is vrij. Informatie via Nely Alblas,. 

 

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 Biddag 8 maart van Barend Wallet. 
God van de gerechtigheid, die uw Woord nakomt, die ons de aarde geeft 

om haar in liefde te dienen en bewaren, 

zegen onze oren om uw bedoelingen te verstaan 

en te horen wie uit het onrecht van de wereld een beroep op ons kan doen. 

Zegen onze handen om van U te ontvangen wat wij nodig hebben 

om anderen nabij te zijn en te bemoedigen. 
Zegen onze ogen om uw ontferming over ons te zien 

om zo in barmhartigheid mensen op te merken.  

Zegen onze voeten om in navolging van Christus gerechtigheid en vrede te brengen, 

opdat mensen hoop vatten en weer vertrouwen vinden. 

 

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 

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

