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Lichtbron-inspiratie – Lied van de talenten
De eerste kreeg er vijf,
de anderen twee en één,
talenten om te zijn
niet voor zichzelf alleen.
Want wie hier leeft op aard
voor eigen lust en eer,
begraaft het zonnelicht,
verbreidt geen leven meer.
Maar hij/zij die geeft en deelt
met blijde, gulle hand,
zijn/haar leven wordt vervuld
met tekens van Gods land.
En wie met liefde werkt,
het kleine uitvergroot
en méér ziet dan zichzelf,
brengt leven in de dood.
Gezegend is de mens,
die weet van het talent
van liefde, hoop, geloof:
hij/zij is God toegewend.

Alfred C Bronswijk (melodie LvdK 1973 gezang 96)
Dit lied staat in de 40dagentijdkalender van Kerk in Actie

Zondag 10 februari 10.00 uur Kerk en Schooldienst in de Hervormde kerk.
Voorganger: ds. J. Henzen. 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

Komende diensten
17 februari 10.00 uur ds. C. van der Meij, Naaldwijk
24 februari 10.00 uur ds. D. Verboom, Leiden

Agenda
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 (voorheen ‘wijkavond’) bij Margreeth
en Simon Terpstra, Komkommerstraat 4, Wateringen
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 bij Ria Jongerius 0647460600.
Ontmoetingsavond
Op 14 maart wordt een ontmoetingsavond (voorheen: wijkavond) gehouden
met als thema “samen leven in Gods wereld”. Aanvang 20.00 uur. Deze avond
wordt gehouden bij Margreeth en Simon Terpstra, Komkommerstraat 4 in
Wateringen.
U bent allen van harte welkom. Het is fijn als u zich aanmeldt zodat de
gastvrouw en gastheer rekening kunnen houden met het aantal bezoekers.
E-mail: mtterpstra@caiway.net

40-dagentijd kalender
Dit jaar hebben we geen veertigdagentijd-kalenders besteld. Hiervoor zijn
meerdere redenen, onder andere de andere opzet met minder
teksten/gedichten maar wel allerlei vragen en opdrachten voor elke dag. En de
onzekerheid hoeveel belangstelling ervoor is, speelt ook mee. U kunt echter
wel zelf de kalender inkijken en bestellen bij de webshop van de PKN
(webwinkel.pkn.nl).

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
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.

