
Nieuwsbrief De Lichtbron  9 – 16 december 2022 

 

 

Kerkdiensten 
Zondag 11 december 9.30 uur ds. Marjan Zebregs m.m.v. Martini Ensemble. 

Derde Advent. Viering Heilig Avondmaal. 

Collecten: 1. Streekverband De Tien 2. Kerk in Actie: Kinderen in Colombia 

 

Komende diensten 

Zondag 18 december 9.30 uur ds. Geke de Haan, De Lier. Vierde Advent  

Zondag 25 december 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Eerste Kerstdag. 
 

Bij de dienst van 11 december, Derde Advent  

Op deze derde Advent doen alle zintuigen mee in de voorbereiding op het grote 

wonder van de geboorte van Gods Zoon op aarde. We zien het licht van drie 

kaarsen op de Adventskrans. We proeven van het brood en de wijn of het 

druivensap van het Koninkrijk van God op aarde. We luisteren naar en zingen mee 
met organist Cees de Maa en met het Martini Ensemble uit Voorburg. We horen 

Gods Woord en de overdenking daarvan: Jesaja hoofdstuk 35 en de brief van 

Jakobus H5, verzen 7 t/m 11. We kijken naar de schilderijen over het ‘Volk van 

Abraham’.  

Van harte hoop ik dat wie van buiten de kerkzaal verbonden is, ook de nabijheid 

ervaart van onze gemeente van Christus.  
Ds. Marjan Zebregs 

 

Van de diaconie 

 

Zondag 11 december is de eerste collecte 

voor één van de projecten De Tien. Deze keer 

brengen wij Stichting A Cup for Humanity 

onder de aandacht. 

 
Stichting A Cup for Humanity 

De Stichting is opgezet om ‘zaadjes van vrede, 

eenheid en verzoening’ te bieden aan iedereen die 

verzeild is geraakt in de gewelddadige cyclus van 

conflicten in Oost-Congo. Dit wordt gedaan door het 

creëren van een harmonieuze samenleving voor de 
toekomstige generatie door onderwijs, en onder 

andere ondersteuning te geven aan vluchtelingen op 

psychologisch en financieel vlak. 

 

Voor verdere informatie: Stichting A Cup for Humanity  

 
Tweede collecte  

In de Adventsperiode tot aan Kerst collecteren we elke week voor kwetsbare 

kinderen of jongeren. Deze adventszondag is de tweede collecte voor kinderen in 

Colombia.  

 

https://acupforhumanity.org/
http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


De kerk in actie tegen kinderarbeid in Colombia 

 

In de achterstandswijken van de Colombiaanse 

hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in een 
onveilige omgeving met geweld en 

drugs(criminaliteit). Talloze kinderen helpen hun 

ouders na schooltijd op de markt of in de vuilnis.  

Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie, 

die deze kinderen allerlei activiteiten biedt en hen 

weerbaar maakt. De kinderen leren samenwerken, 

conflicten oplossen, krijgen begeleiding om 
schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten 

zijn. 

Het centrum is voor 100 kinderen en minderjarige 

jongeren een veilige haven te midden van een 

omgeving vol armoede, geweld en 

(drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige 
producten van papier maken (filigraan) en leren 

groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras 

van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar 

volgen, waarin ze leren koken met gezonde Colombiaanse producten. Ook 

tienermoeders vinden hier hun plek. De medewerkers leggen ook contacten met 

hun ouders, verzorgers, leraren. 
● 34 euro: een kind kan een maand activiteiten volgen 

● 1650 euro: een jongere wordt opgeleid tot kok 

Voor verdere informatie: www.kerkinactie.nl/kinderencolombia 

 

Doneer uw energiecompensatie 

Begin november hebben de meeste 

huishoudens een tegemoetkoming in de 
mogelijk hogere kosten voor energie 

ontvangen van € 190. Begin december 

ontvangen deze huishoudens nog eens € 

190. Doel van de compensatie, ook wel 

gasprijsbonus genoemd, is tegemoetkoming 

voor de gestegen energieprijzen voor 
nieuwe en flexibele contracten met de 

energieleverancier. Mensen met een smalle beurs komen mogelijk niet uit met de 

kosten van levensonderhoud als hun energierekening de pan uit rijst. En elk 

huishouden met een eigen gas- en elektra-aansluiting ontvangt deze toeslag. Ook 

als er nog een lopend contract is tegen de oude ‘normale’ kosten van energie. 

Huishoudens zonder eigen gasaansluiting (denk aan appartementen/flats met 

blokverwarming in de sociale sector) ontvangen deze toeslag niet. 
Mogelijk komen deze wel in aanmerking voor ondersteuning door de overheid. U 

kunt zich hiervoor melden bij de gemeente. Maar alleen als het inkomen minder is 

dan 120% van het bestaansminimum…een moeilijk te begrijpen regeling die de 

kloof in de samenleving vergroot.  

Om die kloof te dichten, zijn er diverse acties gestart, veelal vanuit kerken, om de 

energietoeslag beter te verdelen. U kunt ervoor kiezen om uw energiecompensatie 
over te maken aan de diaconie van De Lichtbron. Uw diaconie zal dan voor de 

verdeling onder de aanvragen zorgen. Mocht er een bedrag overblijven, dan 

verdeelt de diaconie het restant tussen Stichting Mensenkinderen -kleinschalige 

projecten wereldwijd voor armoedebestrijding, zonder ‘strijkstok’- en Samen Tegen 

Armoede van Kerk in Actie. 

 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL90RABO 0368100049 t.n.v. 

Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente Wateringen-Kwintsheul-Wateringseveld, 

o.v.v. Gasprijsbonus. 

 

http://www.kerkinactie.nl/kinderencolombia


Betaalt u zelf uw energierekening en komt u in de problemen door stijgende 

energieprijzen? Schroom niet en vraag uw diaconie om ondersteuning. Dat kunt u 

doen door een e-mail te sturen naar diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl met 

uw hulpvraag. 

 
Westland Geeft Warmte kan u ook helpen als u voorgedragen wordt door 

Voedselbank Westland, Vitis Welzijn afdeling Welzijnsdiensten, Schuldhulpmaatje 

Westland of Vluchtelingenwerk Westland. U kunt zich hiervoor ook aanmelden bij 

de Buurt Informatiepunten van Vitis Welzijn. In Wateringen is dat de bibliotheek, 

Dorpskade 3, op elke woensdag tussen 9 en 12 uur; in Kwintsheul in Kastanjehof, 

op elke donderdag tussen 9 en 12 uur. 

Of stuur een e-mail naar welzijnsdiensten@VitisWelzijn.nl om u aan te melden. 
 

Uit de pastorie 

Nu de coronamaatregelen voorbij zijn, ben ik begonnen aan de nascholing voor 

predikanten. Op 28 en 29 november had ik op het voor mij zo vertrouwde terrein 

van Nieuw Hydepark in Doorn een tweedaagse training over geestelijk leiderschap. 

Beide dagen begonnen en eindigden in de kapel. 
Vooraf had ik literatuur gelezen. Tijdens de training kregen we ook diverse 

theorieën. Het meest inspirerend vond ik de bespreking – soms in combinatie met 

het uitspelen – van vragen, die de predikanten voor deze training hadden 

aangeleverd. In een open en veilige sfeer dachten we met elkaar mee over de 

onderling sterk verschillende concrete situaties, waar we als predikant mee te 

maken hebben. Tussen de programmadelen in, was er tijd om informeel met 
collega’s te praten. De lunchwandelingen over het mooie landgoed deden mij ook 

goed. (MZ) 

 

Wandel je mee op 23 december? 

Kinderkerstfeest Wateringen is een 

kerstwandeling voor jong en oud op 

23 december 2022. 
De wandeling begint om 18:45 in de Pleinkerk 

in Wateringen waar de kerstvertelling begint 

met mooie liedjes van het kinderkerstkoor. 

Daarna wandelen we gezamenlijk via het 

Hofpark richting de St. Josephkerk. Onderweg 

ontmoeten we de herders die een mooie 
boodschap krijgen van de engel, en natuurlijk 

de wijzen die de prachtige ster hebben gezien 

boven Bethlehem. In de St. Josephkerk zien 

we het kerstverhaal uitgebeeld door alle 

kinderen en sluiten we af met mooie liedjes 

die iedereen kan meezingen. Kom jij ook? 

Kerstfeest is het feest van het Licht, dus vergeet niet je lampion mee te nemen! 
Kinderkerstfeest Wateringen is een gezamenlijk initiatief van De Lichtbron, de 

Pleinkerk en de St. Josephkerk. 

 

Elisabeth 

Zij dacht aan Sara, die God had verkoren 

moeder te worden in haar ouderdom. 
Het kind van Gods belofte werd geboren, 

Hij zag genadig naar zijn dienstmaagd om. 

 

Nu ging God de geschiedenis herhalen:  

want ook in haar droogde de levensbron. 

God zou zijn woord nu in het vlees vertalen: 
Johannes: Licht vóór ’t opgaan van de zon. 

 

mailto:diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl
mailto:welzijnsdiensten@VitisWelzijn.nl


En zij geloofde; wachtte vol verlangen; 

Johannes: bode van het morgenrood. 

En toen zij uitging om Maria te ontvangen  

voelde zij ’t kind bewegen in haar schoot. 
Nel Benschop 

Uit: ‘Wit als sneeuw, gedichten rondom kerst’ 

 

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/

