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Lichtbron-inspiratie - Vlakbij
Je hoeft niet altijd zendeling te worden
Om in de dienst van onze Heer te staan,
Was voor je zieke buurvrouw maar een keer de borden,
Dan heb je ook Gods wil gedaan.
Een koele dronk, om Christus’ wil gegeven
Aan hem die dorstend langs je venster gaat,
Staat evenzeer voor eeuwig opgeschreven,
Als je de Geest maar leiden laat.
Wij moeten eens wat minder over godsdienst praten,
Maar… in ons leven Christus laten zien.
Thuis, in fabriek en werkplaats, langs de straten,
En aan je maat waarmee je dient.
Wij zullen ons volkomen moeten buigen
En daar slechts gaan waar Hij ons zenden zal;
Wij zullen dagelijks van Hem moeten getuigen,
In toga, boezelaar en overall.
Huib Fenijn

Erediensten
Zondag 24 februari 10.00 uur prop. Nienke de Ronde, Delft
Er is kindernevendienst.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecten: 1. PKN Missionair 2. Kerk

Komende diensten
3 maart 10.00 uur mw. Angeliek Knol, student en kerkelijk werker in Haarlem
10 maart 10.00 uur mw. E.G. van Deventer, Amersfoort

Agenda
13 maart 18.00 – 20.00 uur Bidstond, daarna gezamenlijke maaltijd
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

Ontmoetingsavond
Op 14 maart wordt een ontmoetingsavond (voorheen: wijkavond) gehouden
met als thema “samen leven in Gods wereld”. We gaan 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.
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
Terugblik op de ontmoetingsmiddag van 15 februari
Met een goede opkomst van gemeenteleden hebben we een mooie middag
gehad. Het gesprek had als thema: onze kring verruimen n.a.v. de tekst uit
Lucas 14. In groepjes bespraken we het onderwerp met behulp van een aantal
vragen en het is fijn om te merken dat er met respect voor elkaar wordt
gedeeld en geluisterd. Het leverde stof tot nadenken op.
Het gesprek werd gezamenlijk afgesloten met de vraag: hoe moet je de tekst
opvatten? Moet het heel letterlijk vertaald worden of moeten we dit beeldend
zien? Mooi om te ervaren dat we op zondagmorgen bij toeval een tekst
aangereikt kregen door ds. Van der Meij uit Lucas 5 waarin ook naar voren
kwam dat de tekst vooral beeldend bezien moet worden.
Hierna volgde nog een gezellig samenzijn met een heerlijke maaltijd, bereid
door diverse gemeenteleden. We hebben de middag afgesloten met het
gedicht: Geef aandacht van Marijke de Bruijne:
Geef aandacht aan het vele goede om je heen,
al is het maar een blik, een knik, een lach.
En geef die ook, zo moeilijk is het niet
de wereld wordt er lichter door, je loopt al rechter op.
Probeer jezelf te kennen, aanvaardt je donkere kant
en pak die aan, als die weer bovenkomt,
of onderzoek waarom, zodat het niet alleen aan anderen ligt
als het weer zover is,
zodat je van jezelf gereinigd,
ervarener en rijper in het leven staat,
tot hulp van anderen kan zijn.
Leer te ontvangen, wat je krijgt
aan aandacht, liefde, zoveel meer.
Geef toe dat krijgen moeilijker is dan geven;
het maakt je kwetsbaar en het maakt je mens
en wordt je innerlijke kracht.

Van de diaconie
Bidstond
In het teken van “Bidstond voor het gewas” wil de diaconie de gemeenteleden
van de Lichtbron een sobere maaltijd aanbieden. Deze zal plaatsvinden op
woensdag 13 maart a.s. van 18.00 – 20.00 uur. Al decennia komen
Protestanten op de tweede woensdag in maart bij elkaar en bidden tot God
voor het welslagen van de oogst en het werk. Wij zijn nog bezig een invulling
aan deze avond te geven, waarover later meer informatie. Wel is de vraag aan

u of u iets wilt bijdragen aan de maaltijd in de vorm van een gerecht.
U bent van harte welkom! U kunt zich vanaf a.s. zondag via de lijst in de kerk
opgeven of mailen naar: a3vanderwal@hotmail.com.
We hopen op een mooie en inspirerende maaltijd met elkaar.
Leef toe naar Pasen, feest van een nieuw begin.
In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin.
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en
Zijn liefde mogen delen met anderen. De veertigdagentijdkalender 2019 daagt
u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. ´Een nieuw begin´ is de
rode draad door alle dagen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om
invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep,
sociale media of vlees.
U kunt een gratis exemplaar van de veertigdagentijdkalender 2019 aanvragen
via www.kerkinactie.nl/veertigdagentijdkalender.
Veertigdagentijd-kalender
Dit jaar hebben we geen veertigdagentijd-kalenders besteld. Hiervoor zijn
meerdere redenen, o.a. de andere opzet met minder teksten en of 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 een huispaaskaars te
bestellen. In de hal van het kerkgebouw ligt een intekenlijst met daarop de
diverse kaarsen en afmetingen. De prijzen zijn inclusief een bijdrage aan de
verpakking en verzendkosten.

Agenda overig
8 maart 19.30 uur Pleinkerk, Concert Gerald Troost. Kaartjes via
www.zingenindekerk.nl Opbrengst voor Straatkinderen in Oeganda, een
project van kerk in actie.

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
Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur.

Kent u gemeenteleden die de digitale Nieuwsbrief van De Lichtbron ook willen
ontvangen of misschien niet meer? Laat het ons weten via
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

