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Lichtbron-inspiratie

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis
waar we het allerbangst voor zijn.
We vragen ons af:
Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en
geweldig zou zijn?
Maar waarom eigenlijk niet?
Je bent toch een kind van God?
Je moet je niet kleiner voordoen dan je bent
opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker zouden gaan voelen.
We zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont.
Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.
Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om
dat ook te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid
automatisch anderen.

Uit de inaugurele rede van Nelson Mandela

Zondag 17 februari 10.00 uur ds. Carel van der Meij, Naaldwijk
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecten: 1. Kerk in Actie: Noodhulp Ethiopië 2. Kerk

Collecte Noodhulp 17 februari 2019

Droogte overleven in Ethiopië

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher
gewend, maar door de
klimaatverandering wordt de droogte
extremer en valt de regen
onregelmatiger. Lokale partners van
Kerk in Actie ondersteunen boeren om
beter voorbereid te zijn op de gevolgen
van de klimaatveranderinig. Ze leren
boeren over irrigatie en behoud van
vruchtbare grond, verstrekken zaden die
goed tegen droogte kunnen en leren hen
om geld te verdienen met kleine
handeltjes. Daarnaast krijgen boeren
toegang tot waarschuwingssystemen
over extreme droogte en hevige regen.
Met uw bijdrage aan deze collecte steunt
u 295 gezinnen in Ethiopië om beter voorbereid te zijn voor de
klimaatverandering én andere noodhulpprojecten van Kerk in Actie.
U kunt uw bijdrage ook overmaken via NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. collecte Noodhulp februari.Meer informatie op
www.kerkinactie.nl/ethiopie.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Komende diensten
24 februari 10.00 uur mw. Nienke de Ronde, proponent uit Delft
3 maart 10.00 uur mw.Angeliek Knol, student en kerkelijk werker in Haarlem

Agenda
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
19 maart: gespreksochtend in de Lichtbron, aanvang 10.00 uur
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.

Ontmoetingsavond
Op 14 maart wordt een ontmoetingsavond (voorheen: wijkavond) gehouden
met als thema “samen leven in Gods wereld”. We willen in gesprek gaan 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.
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. Email: mtterpstra@caiway.net

(Ver)bouwplannen kerk en school van de baan
De Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland (PCPOW), de
koepelorganisatie waar de Pieter van der Plasschool onder valt, heeft de
afgelopen maanden uitgebreid overleg gevoerd met de gemeente Westland
over de huisvestingsbehoefte van de school.
In dat overleg is nadrukkelijk de wens van de school naar voren gebracht om
samen met De Lichtbron huisvesting te realiseren voor twee of drie groepen.
De gemeente Westland, die verantwoordelijk is voor de huisvesting van
scholen, heeft helaas recent te kennen gegeven dat zij in haar budget zal
uitgaan van een andere locatie, elders in Wateringen, waar zowel de Pieter van
der Plasschool als de Hofvilla (voormalige PiusX-school) onderdak kunnen
vinden.
Om die reden worden de plannen die wij samen met PCPOW in gedachten
hadden, nu niet verder uitgewerkt.
De kerkenraad betreurt het dat we onze gezamenlijke droom niet kunnen
realiseren. We weten uiteraard nooit wat er in de toekomst nog op ons pad
komt, maar we moeten de werkelijkheid nu onder ogen zien.
Het College van Kerkrentmeesters gaat nu inventariseren welke zaken uit het
grootonderhoudsplan opgepakt moeten worden.

Veertigdagentijd-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).

Intekenlijst voor huispaaskaarsen
Ook dit jaar is het weer mogelijk om via de koster (Kees Schrader) een
huispaaskaars te bestellen. Vanaf zondag 17 februari ligt in de hal van het
kerkgebouw een intekenlijst met daarop de diverse kaarsen en afmetingen. De
prijzen zijn inclusief een bijdrage aan de verpakking en verzendkosten.

Op vrijdagavond 8 maart komt Gerald Troost naar
Wateringen.
Hij zal een concert komen geven in de Hervormde Kerk,
Plein 9 Wateringen. Het concert begint om 19.30 uur. De
Hervormde kerk is open vanaf 19.00 uur. De kaartjes zijn €
5,= en de volledige opbrengst gaat naar Straatkinderen in
Oeganda, een project van kerk in actie.
De kaartjes zijn verkrijgbaar via www.zingenindekerk.nl
Klikt u op deze site rechtsboven op Gospel > Algemeen concert in Hervormde
Gemeente Wateringen. De Hervormde gemeente in Wateringen vraagt om de
kaartjes voor eind volgende week te reserveren. Reserveer snel uw kaarten.

Met Johannes toeleven naar Pasen
Wie ben ik en hoe leef ik? Wat zegt Jezus over zichzelf en wat betekent dat
voor mij? Wie in de veertigdagentijd bij zulke vragen wil stilstaan, kan het
leesplan van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) volgen. Deelnemers
lezen vanaf 6 maart het hele Johannes-evangelie op weg naar Pasen. Het
leesplan komt digitaal beschikbaar via debijbel.nl, de app Mijn Bijbel en als
boekje.
‘In de veertigdagentijd staan veel mensen stil bij vragen die hun dagelijkse
bezigheden overstijgen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf.
‘Bijvoorbeeld de vraag: wie ben ik, los van mijn gewoontes en prestaties? Wie
wij zijn, hangt volgens het Johannes-evangelie nauw samen met de vraag wie
Jezus is. Daarom is alles wat Johannes over Jezus opschreef, een uitnodiging
aan ons als lezers. We willen de deelnemers aan dit leesplan uitdagen: wat
zegt Jezus over zichzelf en wat kan dat voor mij betekenen? De zeven “Ikben”-uitspraken van Jezus in dit evangelie vormen daarbij de rode draad.’
Met het leesplan lees je in veertig dagen het hele bijbelboek Johannes door.
De bijbelteksten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), een vertaling
vanuit de bronteksten van de Bijbel in hedendaags, natuurlijk Nederlands.

Het fraai uitgevoerde boekje is te bestellen via de vrijwilliger van het NBG of
via deze link: www.bijbelgenootschap.nl/40dagentijd.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Van de redactie
Protestantse Gemeente De Lichtbron, algemene informatie
Predikant: vacature
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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.

