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Lichtbron-inspiratie – In gesprek met de Vader
Praten met de Vader
die mijn leven doorademt,
al voor ik er was
van me hield,
praten met de Vader
hoeft niet geknield.
Praten met de Vader
is mijn levenskader,
of ik fiets, loop of strijk,
Hij luistert gelijk,
gewoon door er altijd te zijn.
Soms is het heerlijk
om stil te zwijgen,
luisterend naar
wat Híj zegt,
die Zijn stem
in mijn binnenste legt.
Dan voel ik de
levenslijn die ons verbindt,
mag ik even weer zijn
als een kind.
Zondag 20 januari
10.00 uur ds. Freek Bakker, Voorschoten
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Collecten: 1. Beukenrode Naaldwijk 2. PKN: Jong Protestant
Komende diensten
3 februari 10.00 uur ds. K. Wigboldus, Den Haag
10 februari Kerk en Schooldienst in de Hervormde kerk. De Lichtbron is gesloten
Van de diaconie
Komende zondag 27 januari 2019 collecteren wij voor:
1. Hospice Beukenrode in Naaldwijk
2. Jeugdwerk Jong Protestant (JOP)

Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste fase van hun leven thuis of in
een hospice door te brengen. Thuis worden ze - vaak dag en nacht - omringd en
verzorgd door partner, kinderen, familie of vrienden. Hier kan iedereen uit de
directe omgeving helpen om het leven waardig af te sluiten. Deze hulp van mens
tot mens - mantelzorg - is mooi en onvervangbaar. Maar de zorg in deze
moeilijke en emotionele periode kan erg zwaar zijn. Ook als er hulp is van
thuiszorg en huisarts. Dan is het goed te weten dat de vrijwilligers van
Beukenrode u graag ondersteunen met de terminale (thuis)zorg.
Gemotiveerde vrijwilligers van Beukenrode geven tijd, aandacht en
ondersteuning aan de ernstig zieke en zijn of haar familie. Bij het hospice zijn
veel vrijwilligers betrokken. Deze vrijwilligers bieden een luisterend oor aan
gasten en naasten, geven waar nodig hulp bij de verzorging van de gasten en
verrichten allerlei hand- en spandiensten. De zorgverlening wordt gegeven in
overleg met de gast, de naasten en de verpleging.
COLLECTE JEUGDWERK (JOP)
Duizenden jongeren spelen Sirkelslag.
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs,
jeugdgroepen of schoolklassen via internet tegen andere groepen of klassen uit
heel Nederland. Kinderen voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden
met elkaar voor de hoogste score. Het spel is een ideale manier om
ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten
vaak een missionaire rol.
Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw
en het onderlinge vertrouwen in een groep.

Wij collecteren mee zodat JOP nieuwe spellen kan blijven ontwikkelen voor jeugd
in én buiten de kerk.
De diaconie beveelt de collecten voor Beukenrode en JOP van harte bij u aan.

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’.
Ontmoetingsmiddag in de Lichtbron
Op 15 februari wordt een ontmoetingsmiddag gehouden met als thema ‘Samen
leven in Gods wereld’. Aanvang 15.30uur.
Deze middag gaan we met elkaar in gesprek over Lucas 14:1-24. Doel van het
thema is: zicht krijgen op Gods hart in de uitnodiging voor zijn komend
feestmaal van het koninkrijk en leren vandaag Gods hart te weerspiegelen door
ons eigen hart en onze eigen kring te verruimen.
Aansluitend gebruiken we met elkaar een maaltijd die wordt voorbereid door de
avond-gespreksgroep. Wilt u niet bij de maaltijd blijven, dan hopen wij dat u
toch voor het thema komt. U heeft de gelegenheid om daarna naar huis te gaan.
Het zou fijn zijn als u zich aanmeldt voor deze middag, zodat we met het aantal
personen rekening kunnen houden bij de voorbereiding. Als u vervoer nodig
heeft horen wij dat graag. U kunt zich aanmelden op de intekenlijst in de kerk of
bij Ria Jongerius (06)47460600.

Actie Kerkbalans
Komende week sluit de Actie Kerkbalans. De vierentwintig ‘lopers’ komen de
ingevulde formulieren bij u ophalen. Wilt u de envelop met het strookje
klaarleggen? U mag de envelop natuurlijk ook bij uw “loper” in de bus doen!

PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond

Op 5 en 19 februari a.s. komen wij weer van 14.00 uur tot 16.30 uur bijeen voor
onze gezellige soosmiddagen in “De Smidse”.
Op 19 februari zal de soosmiddag, na de opening beginnen met de
Jaarvergadering.
In deze vergadering, zal de secretaris haar jaarverslag over 2018 voorlezen en
de penningmeester zal een inzicht geven in de financiën, daarna gaan we weer
aan onze gebruikelijke activiteiten beginnen.
Het Bestuur doet nogmaals een oproep aan de ouderen, die nog geen lid zijn van
onze afdeling van de PCOB, om een lidmaatschap te overwegen, ook 50plussers kunnen al lid worden.
Op de gezellige soosmiddagen, hebben we belangstelling voor elkaar, er wordt
koffie of thee geschonken, aan de creatafel kunnen mooie kaarten worden
gemaakt of U kunt zich bezighouden met een kaartspel of rummikub spelen,
kortom er is voor elk wat wils.
Behalve de soosmiddagen is het lidmaatschap ook van belang voor de landelijke
belangenvertegenwoordiging.
Eénmaal per jaar maken we een “Dagtocht”. De mededelingen hierover zullen in
het volgende Plein*Nieuws bekend worden gemaakt.
Tien maal per jaar ontvangt U het interessante Maandblad, waarin aantrekkelijke
kortingen staan.
Namens het Bestuur,
E.F. Abbo – van Engelenburg
Telefoon 0174-295106
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.

