Nieuwsbrief De Lichtbron 18 – 25 jan. 2019

Lichtbron-inspiratie

Maak liefde waar
Maak liefde waar in geven en aanvaarden
belangeloos en zonder elke dwang
een schuilplaats waar geen doen alsof kan aarden
waar kwetsbaarheid geen pantser meer verlangt
Geef mij je hand en ongebaande paden
Geef mij je liefde waarlangs wij ook gaan
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan
Maak liefde waar door nimmer te begrenzen
maar als omarming die ons juist bevrijdt
de steun die helpt gevaren te trotseren
als moed die naar ons ware zelf toe leidt
Geef mij je kracht als woorden gaan bezwijken
Geef liefde ondanks wat ik heb gedaan
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan
Maak liefde waar maar nooit als macht of invloed
als wapen dat de ander overspeelt
Aanvaarden wij elkaar juist met gebreken
en deel de vreugde om wat wordt geheeld
Geef mij jouw hoop in angsten en in dromen
Wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan
Uit: Liefste lied van overzee, deel 2, lied 39
Zondag 20 januari
10.00 uur ds. A. Peper, Voorschoten
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Collecten: 1. PKN: Oecumene 2. Kerk

Bij de dienst
‘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 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.

Komende diensten
27 januari 10.00 uur dr. F.L. Bakker, Voorschoten
3 februari 10.00 uur ds. K. Wigboldus, Den Haag
Agenda
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.

Actie Kerkbalans
Komende week start de Actie Kerkbalans. Vierentwintig “lopers” gaan op pad om
bij een kleine driehonderd adressen in Wateringen, Kwintsheul en Wateringse
Veld aan te bellen om de gebruikelijke envelop aan te bieden. Hierin vindt u de
aanbevelingsbrief voor de actie Kerkbalans, de begroting van kerk en diaconie en
antwoordstroken waarop u uw bijdrage voor 2018 kunt invullen. Het is de
bedoeling dat u de ingevulde antwoordstroken met de adressticker zichtbaar in

de vensterenvelop klaar zet. In de week daarna wordt het envelopje weer bij u
opgehaald. U mag het envelopje ook bij uw “loper” in de bus doen.
Van de diaconie
De diaconie vraagt u elke week om goede doelen te ondersteunen die wij als
protestantse kerk De Lichtbron een warm hart toedragen. Wij brengen deze
doelen onder de aandacht bij u in de wekelijkse Nieuwsbrief, met een
persoonlijke aankondiging door één van de diakenen tijdens de zondagse
kerkdiensten en soms gaat de aankondiging vergezeld met een presentatie op de
beamer.
Door te geven voor goede doelen maakt u concreet dat wij als kerkelijke
gemeente De Lichtbron geloven in delen. Wij geloven in delen in gebed,
solidariteit en in gaven. Van de goede doelen die u steunt ontvangt de diaconie
regelmatig een bedankbrief voor die steun.
Wij willen u graag laten weten welke bedragen wij namens u in de maand
december van 2018 hebben kunnen overmaken: de Voedselbank Westland €
171,95, Pastoraat nieuwe stijl € 72,87, Stichting Leergeld Westland € 285,75 en
KiA Kinderen in de Knel € 191,47. In december bedroeg de collecteopbrengst
Diaconie/ZWO € 240,50 en het Streekverband De Tien € 95,16.
Hartelijk dank!

Van de redactie
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.

