
                        

                        Nieuwsbrief De Lichtbron 7-14 oktober 2022 

 

     
Kerkdiensten 

Zondag 9 oktober 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Viering Heilig Avondmaal 

Collecten: 1. Streekverband De Tien, het werk van Stichting De Zaaier 

2. Kerk in Actie: Missionair werk in Nederland 

 

Komende diensten 

Zondag 16 oktober 9.30 uur ds. Anki Peper, Voorschoten 

Zondag 23 oktober 9.30 uur dhr. Sico de Jong, Berkenwoude 
 

Bij de dienst van 9 oktober 

In deze dienst van Woord en Sacrament, lezen we uit de profetie van Jesaja 

(H55, verzen 1 t/m 7) en het evangelie van Johannes (H7, verzen 37 t/m 52). 

Ook proeven we in brood, wijn en druivensap de tekenen van het Koninkrijk van 

God. We laten ons ook inspireren door liederen, zoals lied 382 uit het Nieuwe 
Liedboek: ‘O alle gij dorstigen, kom tot de stromen’. Hierin staat:‘Om niet staat 

de tafel des Heren gereed met wijn en met melk uit Gods eigen domeinen voor 

al zijn genodigden, groten en kleinen’. 

Ds. Marjan Zebregs 

 

Van de Diaconie 
De 1e collecte is de Avondmaalscollecte van zondag 9 oktober en bestemd voor 

Streekverband de Tien, het werk van Stichting De Zaaier.                                                              

De 2e collecte is voor Kerk in Actie, Missionair werk in Nederland. 

Graag uw bijdrage in de collecte mandjes of op de bankrekening van de 

Diaconie/ZWO De Lichtbron.           

 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


 

                                            
                                             
                                  



 

 

 

 

Van de 

Diaconie 

 

Collecte Missionair Werk 

 
Pioniersplekken bieden nieuwe vormen van 

kerk-zijn 

 

In Nederland gaan steeds minder mensen naar de 

kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is 

aan zingeving. Kerken spelen hierop in met 

pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn waar 
het evangelie op een eigentijdse manier gedeeld 

wordt. 

                                      
                  

                                                                 
                                

               

                               

                       

        

                     

                     

                            



Pioniersplek Nijkleaster in Jorwert is zo'n plek van stilte, bezinning en 

verbinding. Het is een klooster-nieuwe-stijl-op- protestantse-leest, die zoekt 

naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Een oase van rust en stilte in 
een wereld vol lawaai. Midden op het platteland is het een plek waar je op adem 

kunt komen en waar ruimte wordt gegeven aan mensen, de schepping en aan 

God.  

Als open klooster biedt Nijkleaster gastvrijheid aan mannen en vrouwen uit 

diverse kerken en tradities. Ook aan degenen die zich niet (meer) thuis voelen 

binnen de bestaande kerken, en verder aan elke pelgrim van welke snit dan 
ook. Mensen ontmoeten elkaar in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, 

plezier en recreatie. 

   

Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of 

maak een bijdrage over aan Diaconie/ZWO Protestantsekerk De Lichtbron NL90 

RABO 0368100049 
Of aan NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte 

Missionair werk oktober. 

 

Help je mee om beide collectes tot een succes te maken? Hartelijk 

dank! 

 

Inzameling voedselbank 
Op (15 en) 16 oktober zamelen we weer voedsel en 

goederen in voor de voedselbank van Westland. Zondag 

16 oktober is wereldvoedseldag, dus hierbij alvast de 

vooraankondiging. Wat kunt u dan geven aan de 

voedselbank? Naast het boodschappenlijstje hier naast 

met houdbare producten, kunt u ook denken aan 
schoonmaakmiddelen en persoonlijke 

verzorgingsmiddelen.  

U kunt uw bijdrage inleveren op zaterdag de 15e tussen 

9.30 en 12.00 uur, of op zondag voor de kerkdienst. Ook 

de eerste collecte is dan voor de voedselbank. 

 

Agenda 
Zaterdag 15 oktober 9.30-12.00 uur Inzameling voor de Voedselbank 

Dinsdag 18 oktober 20.00 uur Pastorale avond over dementie en geloof met ds. 

Tim van Iersel 

Woensdag 26 oktober 10.00 uur koffieochtend 65+ 

Dinsdag 1 november 10.00 uur gespreksgroep in De Lichtbron 

Eredienst 30 oktober 
In deze eredienst zullen we afscheid nemen van ambtsdragers en nieuwe 

ambtsdragers bevestigen. Ook kijken we dankbaar terug op de vele jaren 

kindernevendienst in onze kerk. Aan deze bijzondere eredienst verleent het koor 

Esperanza uit Kwintsheul zijn medewerking. Wie wil meedoen aan de 

voorbereiding, bijvoorbeeld het thema van de dienst en de te lezen 

Bijbelgedeelten kiezen?  
Op dinsdag 11 oktober om 19.30 uur staat een overleg gepland met 

Esperanza over de te zingen liederen. De voorbereiding moet dus op korte 

termijn, bijvoorbeeld na de koffie na de eredienst aanstaande zondag. Uiteraard 

zijn de meedenkers ook van harte welkom bij het overleg met Esperanza. (MZ) 

 

Pastorale avond over dementie en geloof met ds. Tim van Iersel 

‘Ik ben nog getrouwd, maar eigenlijk al weduwe’, aldus een partner van iemand 
met dementie. Wie ben je eigenlijk nog als je omgeving jou al heeft verloren of 

zelfs dood heeft verklaard, terwijl je nog leeft? Wie ben je als je dat zelf niet meer 

weet?  



Dementie gaat over de kernvragen van ons leven. Het tast de grondvesten van 

je bestaan aan en heeft grote impact op het leven van naasten. 

‘Dementiedominee’ Tim van Iersel zal deze thema’s inleiden en hierover met u in 
gesprek gaan. Daarbij zal hij praktische handreikingen doen hoe je mensen met 

dementie en hun naasten kunt blijven betrekken bij de gemeenschap. 

Tim van Iersel (www.timvaniersel.nl) is werkzaam als geestelijk verzorger en 

ethicus bij WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) en auteur van Godvergeten. 

Gedachten over geloof en dementie (2019).  

Op dinsdag 18 oktober komt hij in De Lichtbron vertellen over zijn pastorale 
werk tussen mensen met dementie. De avond op 18 oktober begint om 

20.00 uur en wordt gehouden in De Lichtbron. 

De werkgroep Pastoraat heet u van harte welkom. 

 

Gespreksgroep  

Deze week hadden we weer een betekenisvolle bijeenkomst. We lazen uit het 
evangelie naar Matteüs de gelijkenis van het mosterdzaadje. Uit het boek 

‘Verhalen en Woorden, die er toe doen’, lazen we het verhaal ‘Zoektocht naar 

het mosterdzaadje’. Als afsluiting zongen we lied 923 ‘Wil je wel geloven dat het 

groeien gaat, klein en ongelofelijk als mosterdzaad’.  

Laat dat nu net het lied zijn dat ook in de eredienst van afgelopen zondag klonk.  

De volgende keer komen we samen op dinsdagmorgen 1 november 10.00 uur 

in De Lichtbron. 
Als u mee wilt doen, dan krijg ik graag bericht van u. Ik stuur u dan vooraf de 

teksten en gespreksvragen toe. (MZ) 

 

Uit de Protestantse Kerk  

‘We gaan collectief verarmen. Om de energiecrisis kan niemand heen. Het was 

al duidelijk dat energiebesparing belangrijk is om de aarde voor iedereen 
leefbaar te houden. 

Daarnaast krijgt iedereen nu te maken met forse prijsverhogingen door de 

gestegen inflatie, mede door de duurdere energie. Dat geldt voor mensen thuis, 

maar dat geldt ook voor de kerk. Met de stijgende kosten groeit ook de 

armoede. Hoe gaan we hiermee om? 

Ik probeer - uitgedaagd door het evangelie - niet alleen aan mezelf te denken. 

Deze solidariteit is volgens mij hard nodig in deze tijd om ervoor te zorgen dat 
we goed samen kunnen leven. 

De energiecrisis vergroot namelijk de kloof tussen arm en rijk. Internationaal, 

doordat de prijzen worden opgedreven door de hoogste bieder. Hierdoor komen 

landen met minder koopkracht letterlijk in de kou te staan. Maar ook in 

Nederland vergroot het de kloof. Juist mensen met een kleine portemonnee 

kunnen de klappen van de stijgende prijzen minder goed opvangen.  
De stijgende prijzen brengen het gesprek over energiearmoede en 

duurzaamheid in een stroomversnelling. Plotseling gaat het niet alleen over 

keuzes op basis van onze waarden, maar zijn zij een financiële noodzaak 

geworden. Juist daarom komt het nu aan op gedeelde waarden als solidariteit, 

gerechtigheid en barmhartigheid voor mensen, ja voor de hele schepping. 

De kerk staat voor forse opgaven. Allereerst diaconaal. Steeds meer mensen 
dreigen in armoede te vervallen. Zijn zij in beeld? Hebben we in het vizier hoe 

zij geholpen kunnen worden? Het doet een appèl op alle gelovigen om juist in 

moeilijke tijden solidair met elkaar te zijn.  

Hiernaast is het de uitdaging om het eigen huishoudboekje van de kerk op orde 

te houden. Hoe ga je om met de verwarming van kerkgebouwen? Is dit het 

moment om in te zetten op energiebesparende duurzame investeringen? Of, 

heel snel en praktisch: om samen te gaan kerken, zodat er op zondag maar één 
gebouw verwarmd hoeft te worden? Wie weet is deze crisis een kans om de 

zegen van samen kerk-zijn concreter te ervaren. 

 



Als derde heeft deze crisis ook de uitdaging in zich om samen delen op een 

ander vlak heel concreet te maken. De kerk heeft al heel lang en breed ervaring 

met hulp aan mensen die wat extra’s kunnen gebruiken. Veel gemeenten zijn 
betrokken bij de plaatselijke voedselbank. Of organiseer juist in deze tijd als 

kerk een warm(t)emaaltijd voor mensen die letterlijk en figuurlijk wel wat 

warmte kunnen gebruiken.  

Geld is helaas de grootste drijfveer in de wereld. Steeds meer zien we de 

keerzijde van de door vrije markt en geld gedreven neoliberale doctrine. Door 

schade en schande ontdekken we hoe fundamenteel waarden als solidariteit, 
gerechtigheid en respect voor Gods schepping zijn.  

Juist de kerk zou moeten laten zien dat andere principes leidend zijn. 

Solidariteit en gerechtigheid mogen wat kosten. Dat levert misschien geen 

financiële winst op, maar wel een betere samenleving. 

Ds. René de Reuver, scriba Protestantse Kerk 

 
Inspiratiedag Vluchtelingen zaterdag 5 november 

‘Ik was een vreemdeling en jullie hebben Mij opgenomen.’ (Matteüs 25: 35) 

Met deze woorden maakt Jezus duidelijk dat het gastvrij ontvangen van 

vreemdelingen in het midden van een gemeenschap iets van Gods aanwezigheid 

laat zien.  

De landelijke overheid heeft in de afgelopen jaren helaas niet geïnvesteerd in 

een veilige toegang, goede procedures en duurzame opvang voor vluchtende 
mensen. We herinneren ons de verschrikkelijke beelden van asielzoekers die in 

Ter Apel in de open lucht moesten slapen. 

Gelukkig zijn er kerken en kerkelijke vrijwilligers die, samen met veel anderen, 

bereid zijn om vluchtelingen een bed te bieden en in hun gemeenschap op te 

nemen. Op deze Inspiratiedag laten we concrete voorbeelden zien om zelf ook 

actief te worden en van elkaar te leren. Er is meer mogelijk dan vaak gedacht! 
Ook worden overheid en politiek wijzen op hun verantwoordelijkheid. Want er 

moet wel een structurele oplossing komen.  

De Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken nodigt u uit om in gesprek 

te gaan, uw ervaringen te delen en u te laten inspireren door ervaringen van 

anderen. 

Om 10.30 uur is de opening door Ineke Bakker, voorzitter Werkgroep 

Vluchtelingen van de Raad van Kerken. Daarna volgt de lezing ‘Ongezien 
onrecht in het vreemdelingenrecht’ van Carolus Grütters met feiten, cijfers én 

met perspectief. Grütters is onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht 

(CMR) van de Radboud Universiteit.  

Daarna spreekt Rikko Voorberg over zijn ‘Walk of shame’, waarbij hij onder 

andere op de Balkan vluchtelingen opzoekt naar wie niemand omkijkt. Deze 

pastorale invalshoek biedt ook in Nederland kansen.  
Vervolgens is het tijd voor ‘Shadow Game Presentatie’, een prijswinnend 

multimediaproject door Els van Driel en Eefje Blankevoort. 

Na de lunchpauze volgen concrete voorbeelden van initiatieven ter 

inspiratie van INLIA,  Friends4friends en lokaal initiatief en  voorbeelden uit de 

praktijk van Kerk in Actie, Justice and Peace en Vluchtelingenwerk 

Daarna kunnen de deelnemers verder spreken met de inleiders en samen 
bedenken over toepassingen in de eigen omgeving en over wat overheid en 

politiek zouden moeten doen. 

Om 15.15 uur is er een liturgische afsluiting. 

De Inspiratiedag wordt gehouden in de Johanneskerk, Westsingel 30, 3811 

BB  Amersfoort. 

Een vrijwillige bijdrage is zeer welkom. Voor koffie, thee en lunch wordt 

gezorgd. 
 

Ik heb me al opgegeven. Heeft iemand tijd en zin om mee te gaan? 

Ds. Marjan Zebregs  

Gebed uit Afrika 



 

Tot Advent deel ik graag enkele gebeden uit het boekje ‘Afrika bidt’ (MZ) 

De verbitterden hebben U nodig 

Wij bidden U, o Heer, 
dat U aan de arbeiders en de bazen duidelijk zegt 

wat geven en wat nemen is. 

Tussen deze twee groepen zijn er voortdurend misverstanden. 

De een wil te veel hebben,  

de ander wil te weinig geven. 

Dat klinkt zo eenvoudig, 
maar wat is het moeilijk! 

 

En zonder U kan er niets in orde komen. 

Haal de beide partijen toch bij elkaar. 

Praat vaderlijk met ze. 

Als één partij dan nog niet luisteren wil, 
wees dan met hen, die gebrek lijden. 

En als er stakingen uitbreken, rechtvaardige stakingen, 

Dan bidden wij U, in het bijzonder met Uw Geest, 

onder de arbeiders te zijn. 

Vooral wanneer ze verbitterd zijn, hebben ze U nodig. 

We weten dat we met al deze dingen bij U mogen komen, 

dat maakt ons gelukkig en tevreden. 
Alles is in Uw hand. 

U zij geloofd en geprezen, Heilige God. 

Amen 
 

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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