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Lichtbron-inspiratie - Hou vast
Hou vast aan de liefde
Het is de kracht van God
Om bij te leven
Met de ander en met jezelf
Hou vast aan de liefde
Het is de kracht van Jezus
Om als het kan te reiken
En als het moet te bukken
Hou vast aan de liefde
En als je eigen kracht
Verzwakt of verzaakt
Vult Gods Geest je aan
Hou vast aan de liefde
Laat je niet overwinnen
Door het kwaad maar overwin
Het kwade door het goede
Hou vast aan de liefde
Houvast van mensen aan God
Hou vast aan de liefde
Houvast van God aan mensen
Rein Algera
Zondag 3 februari
10.00 uur ds. Klaas Wigboldus, Den Haag. Werelddiaconaatszondag. Viering
Heilig Avondmaal
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Collecten: 1. Streekverband De Tien 2. Kerk in Actie: Werelddiaconaat
Komende diensten
10 februari 10.00 uur Kerk en Schooldienst in de Hervormde kerk. De
Lichtbron is gesloten. De Kerk- en Schooldienst kan helaas niet thuis worden
gevolgd, omdat er geen live verbinding mogelijk is met de Hervormde kerk
17 februari 10.00 uur ds. C. van der Meij, Naaldwijk

overleg over profielschets nieuwe predikant
Een aantal gemeenteleden heeft in de afgelopen maand op verzoek van de
kerkenraad een profielschets opgesteld voor een nieuwe predikant. De
kerkenraad wil hierover graag met de hele gemeente van gedachten wisselen
tijdens een (korte) bijeenkomst op zondag 17 februari na de kerkdienst. Als dan
overeenstemming wordt bereikt over de profielschets, zal een
beroepingscommissie worden ingesteld die het verdere beroepingsproces in
samenspraak met de kerkenraad invulling zal geven.
U bent allen van harte welkom op de bijeenkomst op 17 februari om 11.00 uur.
Ontmoetingsmiddag
15 februari wordt een ontmoetingsmiddag gehouden in de Lichtbron met als
thema “samen leven in Gods wereld”. Aanvang 15.30uur. U bent allen welkom.
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.
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.
Agenda
5 februari 10.00 uur gespreksochtend in de Lichtbron
14 februari 19.30 uur gespreksavond bij Arie en Harmke Verkerk, Tomatenlaan
27, Den Haag
15 februari 15.30 uur Ontmoetingsmiddag in de Lichtbron.
17 februari 11.00 uur Bijeenkomst over profielschets nieuwe predikant in de
Lichtbron
14 maart 20.00 uur Ontmoetingsavond bij Margreeth en Simon Terpstra,
Komkommerstraat 4, Wateringen

Van de diaconie
De collecte tijdens de dienst van de viering van de maaltijd van de Heer
komende zondag is voor één van de zes projecten van het Streekverband De
Tien.

De zes projecten die in 2019 worden gesteund zijn:
1. Girls empowerment Foundation. Helpt meisjes in ontwikkelingslanden met
onderwijs
2. Stichting Jarikin. Bouwt aan de toekomst van Haïti.
3. Kenia Project. Ontwikkelingswerk in het District Mpeketoni in het noordoosten
van Kenia.

4. Stichting Mano a Mano. Hulp Dominicaanse republiek. Schoon water, latrines
en huizen.
5. Hart voor Moldavië. Kinderen en ouderen in Moldavië wordt de mogelijkheid
geboden zich te ontwikkelen in een veilige en vertrouwde leefomgeving.
6. Westland4Gambia. Tandzorg in Gambia met name voor kinderen.
Regelmatig brengen wij één van deze zes projecten onder uw aandacht. We
starten met:
Girls Empowerment Foundation
Girls Empowerment Foundation heeft de taak om het voor
meisjes in ontwikkelingslanden mogelijk te maken hun
volledige potentie te benutten. Dit doen ze door educatie,
veiligheid en daar waar nodig, onderdak te bieden. Hiermee
proberen zij een bijdrage te leveren aan de verdere
ontwikkeling van deze meisjes. Zodat deze meisjes een
verschil betekenen voor haar familie en haar omgeving en
uiteindelijk voor haar land.

Voor meer informatie www.streekverband-de-tien.nl/projecten/
Wij bevelen de collecte van harte bij uw aan.

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.

