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Lichtbron-inspiratie – Niet tevergeefs
Al is er maar één –
een mens
die zich aan jou verwarmt
een mens
wiens hoop, wiens troost,
wiens lente je bent,
een nieuw seizoen.
Al is er maar één –
een mens
die een mens aan je heeft
je leeft,
je leeft niet tevergeefs.
Je beantwoordt
aan je bestemming.
Hans Bouma
Erediensten
Zondag 3 maart 10.00 uur
mw. Angeliek Knol, student PThU en kerkelijk werker in Haarlem
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecten: 1. PKN Catechese en Educatie 2. Kerk
Komende diensten
10 maart 10.00 uur mw. E.G. van Deventer, Amersfoort
17 maart 10.00 uur dr. F.L. Bakker, Voorschoten
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

Verslag Gemeenteberaad d.d. 17 februari 2019
De voorzitter van de kerkenraad, Jan Stolk, heet de circa vijftig gemeenteleden van harte welkom in dit gemeenteberaad waarin de conceptprofielschets centraal staat. Jan nodigt de gemeenteleden uit om een reactie
hierop te geven.
Over het algemeen vinden de aanwezigen de profielschets duidelijk en

compleet. Wel wordt de vraag gesteld of dit allemaal past in de 60 procent,
wat het uitgangspunt is.
Inhoudelijk wordt gevraagd of er niet meer aandacht voor de jongeren zou
moeten zijn, een doelgroep waar de afgelopen jaren veel missionaire energie
in is gestopt en waar goede contacten en twee gespreksgroepen uit zijn
ontstaan. In het profiel dat nu op tafel ligt, is er wel enige ruimte voor
missionair werk maar dit is inderdaad beduidend minder dan bij de vorige
predikant. Als we dit belangrijk vinden, moet dat in het profiel worden
opgenomen. Wel wordt mede vanwege deze doelgroep uitgegaan van een
predikant met ‘enige ervaring’. De oudere gemeenteleden die aanwezig zijn,
kunnen zich vinden in dit uitgangspunt; onze gemeente heeft eigenlijk altijd
een jonge predikant gehad.
Ten aanzien van de competenties wordt de suggestie gedaan om de
werkwoorden ‘kunnen delegeren’ toe te voegen. De gemeente moet meer
meedoen, dat is een oproep aan onszelf. Ook wordt verwacht dat een
predikant met een beperkt aantal uren veel zaken meer projectmatig aanpakt
en ze daarna belegt binnen de gemeente.
Verder wordt de vraag gesteld wat wij als gemeente te bieden hebben aan een
voorganger. Dit zou in ieder geval goed naar voren moeten komen in de
advertentietekst. Dit is ook bepalend voor de beeldvorming van predikanten
die overwegen te reageren.
Bevestigd wordt dat ook een kerkelijk werker tot de mogelijkheden behoort;
dan zouden we wellicht iets meer uren kunnen krijgen. Er zou in dat geval
overlegd moeten worden met de PKN wat de bevoegdheden zijn van een
kerkelijk werker en hoe dit in de praktijk kan worden ingevuld.
De komende weken gaan er veel jonge predikanten voor. De gemeente wordt
opgeroepen goed te luisteren of hier wellicht een kandidaat tussen zou kunnen
zitten.
Na deze vergadering wordt er een overleg gepland met de leden van de
profielschetscommissie en de kerkenraad zodat het profiel definitief kan
worden gemaakt. Daarna zal er een beroepingscommissie worden ingesteld.
Deze commissie zal zich ook buigen over de vraag of er naast een advertentie,
ook zelf gezocht gaat worden naar kandidaten. De verwachting is dat we rond
de zomer meer duidelijkheid hebben.
Ten slotte geeft Jan Stolk aan dat gemeenteleden die in de
Beroepingscommissie zitting willen nemen, zich bij de kerkenraad kunnen
melden.
Alle aanwezigen worden om 12.00 uur bedankt voor hun inbreng en
betrokkenheid.

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.
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

PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond
Op 5 en 19 maart a.s. komen wij weer van 14.00 uur tot 16.30 uur bijeen voor
onze gezellige soosmiddagen in “De Smidse”.
Op 19 maart a.s. komt Mevrouw J. Kraal uit Gouda een presentatie geven over
“Aderlaten of Haarlemmerolie” Geschiedenis van de Gezondheidszorg.
Ds J. Henzen zal deze soosmiddag openen en na het drinken van een
kop koffie of thee krijgt mevrouw Kraal het woord.
Zij begint met enkele feiten uit de Oudheid, die met gezondheid en hygiëne te
maken hebben, maar waar mensen toen de achtergrond niet van begrepen.
Het verhaal wordt uiteraard verluchtigd door afbeeldingen van schilderijen,
tekeningen en foto’s van oude gebouwen en gevelstenen, die aan vroeger
herinneren. Daar zijn soms heel komische dingen bij waar mensen om kunnen
lachen. Er zijn b.v. allerlei wonderlijke recepten van kwakzalvers en
afbeeldingen van bloedzuigers, die de nodige reacties opleveren. Aan het einde
van de presentatie is het wel duidelijk hoeveel er verbeterd is binnen de
medische zorg al brengt dat weer andersoortige problemen met zich mee.
Dit beloofd een zeer interessante middag te worden!
Noteer deze datum in Uw agenda.
Wij hopen op een grote opkomst, want iedereen is welkom.
Namens het Bestuur,
E.F. Abbo – van Engelenburg
Tel. 0174-295106

Agenda overig
5 maart 14.00 uur PCOB in De Smidse
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.
19 maart 14.00 uur PCOB in De Smidse: Aderlaten of Haarlemmer olie

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.

