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Lichtbron-inspiratie - Levend Licht
Er kwam licht op aarde,
licht dat werd geschapen
Er kwam licht in onze wereld,
licht dat werd gezonden
Er kwam licht in ons leven,
licht dat ons liefde geeft
Er kwam licht op onze weg,
licht dat ons richting geeft
Er kwam licht in ons duister,
licht dat ons vertrouwen geeft
Er kwam licht in ons gevoel,
licht dat ons hoop geeft
Er kwam licht in ons hart,
licht dat ons warmte geeft
Er kwam licht in ons denken,
licht dat ons inzicht geeft
Er kwam licht in onze ogen,
licht dat ons de naaste geeft
Er kwam licht in ons ervaren,
licht dat ons waarheid geeft
Er kwam licht in ons geweten,
licht dat ons bevrijding geeft
Er komt licht bij onze dood,
licht dat ons toekomst geeft
Ad Heide - 2017
Zondag 13 januari
10.00 uur ds. M. de Vries, Naaldwijk
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Collecten: 1. Carma Inloophuis 2. Kerk

Komende diensten
20 januari 10.00 uur ds. A. Peper, Voorschoten. Week van Gebed voor eenheid
van de christenen
27 januari 10.00 uur dr. F.L. Bakker, Voorschoten

Agenda

12 januari 19:00 uur Oecumenische viering met liederen uit Taizé in het
parochiehuis van de St. Jan de Doper.
17 januari 18.30 uur gespreksgroep met als thema ‘Wat heb ik te geven’ bij
Henk en Ria Jongerius. Deze avond gebruiken we ook een maaltijd met elkaar.
Alle belangstellenden zijn welkom.
5 februari 10.00 uur gespreksochtend in de Lichtbron
15 februari 15.30 uur Ontmoetingsmiddag in de Lichtbron met als thema
‘Samen leven in Gods wereld’. Iedereen is welkom. Deze middag gebruiken we
met elkaar een maaltijd en willen we met elkaar in gesprek gaan. Voor vervoer
kan worden gezorgd.

Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen
20 januari 2019, 10.00 uur in de Lichtbron.
‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de
christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27
januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het
bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië.
De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als
basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor
verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist
gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit
prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.
De dienst is voorbereid door voorganger ds. Anki Peper uit Voorschoten en BOVmedewerkers uit de Volle Evangelie Maranatha Kerk, de Hervormde gemeente,
Parochie St. Elisabeth en De Lichtbron
Muzikale medewerking wordt onder andere verleend door het Anklungkoor.
Na de dienst is er koffie met wat lekkers.
Van harte welkom.

Van de diaconie
Doelcollecte zondag 13 jan. a.s.: Inloophuis Carma
Het inloophuis Carma is dé ontmoetingsplaats in het Westland voor wie geraakt
is door kanker. Je kunt er zonder afspraak terecht voor een luisterend oor,
lotgenotencontact, informatie en ontspannende of creatieve activiteiten. Zo
bieden wij ondersteuning aan mensen die zelf kanker hebben (gehad), maar ook
aan hun naasten en nabestaanden. Voor de activiteitenagenda kunt u terecht op
de website: www.inloophuiscarma.nl.
Zaterdag 2 februari a.s. is er van 11.00 – 14.00 uur open huis, iedereen is van
harte welkom!
Inloophuis Carma is geheel afhankelijk van giften en donaties. Iedere bijdrage is
van harte welkom! De diaconie ondersteunt dit doel van harte!
Gespreksavond 17 januari
U bent allen welkom op de gespreksavond bij Henk en Ria Jongerius, Heulweg
103 te Kwintsheul. Als thema bespreken we ‘Wat heb ik te geven’. De tekst die
we hierbij gebruiken is Lucas 7:36-50.
We willen deze avond tijdens ons gesprek ook met elkaar een maaltijd
gebruiken. Een ieder wordt uitgenodigd om iets mee te nemen voor de maaltijd.

Het maakt niet uit wat iedereen meeneemt voor de maaltijd, ook hier gaat het
om het delen met elkaar. Ook Jezus deelde uit, lezen we in de bijbel, van weinig
en het bleek ruimschoots voldoende, er bleef zelfs nog over.
Wij hopen op veel belangstelling. U bent welkom!

Protestantse Gemeente De Lichtbron, algemene informatie
Predikant: vacature.
Scriba: Margreeth Terpstra-Zeilstra, tel. 0174-221982, mtterpstra@caiway.net
en Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com
Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. 06-47460600.
www.protestantsekerk-delichtbron.nl
Kent u gemeenteleden die de digitale Nieuwsbrief van De Lichtbron ook willen
ontvangen of misschien niet meer? Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor
19.00 uur. Laat het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

