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Lichtbron-inspiratie – Vrede
Als wij niet samen delen in de straat
dan zal de wereldvrede nimmer komen
omdat de vrede in onszelf ontstaat
in wat wij samen doen
en niet in wat wij dromen
Toon Hermans

Erediensten
Zondag 10 maart 10.00 uur
mw. Elizabeth van Deventer, predikant in opleiding, Woudenberg. Eerste
zondag van de veertigdagentijd.
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecten: 1. Kerk in Actie: Voorjaarszending 2. Kerk
Komende diensten
17 maart 10.00 uur dr. F.L. Bakker, Voorschoten. Tweede zondag van de
veertigdagentijd.
24 maart 10.00 uur ds. G. de Haan, De Lier. Derde zondag van de
veertigdagentijd.
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 van 18.00 tot 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.
Ed van der Schoor zal deze avond een onderwerp behandelen wat het
diaconale werk raakt met betrekking tot bijvoorbeeld vluchtelingenwerk en
Kerk in Actie.
U bent van harte welkom! U kunt zich zondag 10 maart nog via de lijst in de
kerk opgeven of mailen naar: a3vanderwal@hotmail.com. Als u een gerecht
voor deze avond wilt klaarmaken horen wij dat graag!
We hopen op een mooie en inspirerende maaltijd met elkaar.
De diaconie

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
29 maart gespreksavond bij Henk en Ria Jongerius, Heulweg 103, aanvang
19.30 uur

Collecte voorjaarszending KIA: De kerk bloeit op in Cuba.
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend
bestaan. Het communistische systeem kraakt echter in z'n voegen. De
bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien.
Door de verslechterende economie neemt ook armoede toe. Om als kerk beter
voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan
kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt
kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt
kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en
verarmde ouderen. Als diaconie van de Lichtbron bevelen wij deze collecte van
harte aan!

Bij het liturgisch bloemstuk in de veertigdagentijd
Gedurende de tijd tot Pasen zal in de kerk een liturgisch bloemstuk te zien
zijn. Vandaag, de eerste zondag in de veertigdagentijd, zijn de acht flessen
met bloemen geplaatst in een cirkel. De flessen worden onderling verbonden
door klimopranken die samen een krans van solidariteit vormen. Solidariteit
van Jezus met de mensheid, zijn volk en de familielijn, die teruggaat tot
Adam. De naam ‘Adam’ is ontleend aan ‘Adamah’, een Hebreeuws woord dat
‘aarde of rode aarde’ betekent. De cirkel wordt hier dan ook gebruikt als
symbool voor de aarde.

“Steeds weer anders
Zo vertrouwd
als Hij mij is,
zo vreemd
blijft Hij mij,
ik volg Hem
maar volgen
kan ik Hem niet.”
In de kring verbonden
door ranken van
trouw voor een nieuw begin.

Resultaten actie Kerkbalans
Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans
2019. We kregen tot nu toe voor de kerk toezeggingen van in totaal € 68.000.
Dit is een mooi resultaat, maar helaas toch minder dan we gehoopt en begroot
hadden.
Voor de diaconie is een bedrag toegezegd van € 16.300. Dat is zelfs meer dan
waarvan de penningmeester in haar begroting is uitgegaan. Hartelijk dank!
Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor de actie
Kerkbalans, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog!
Tot slot willen we onze grote waardering uitspreken voor de 24 vrijwilligers die
de enveloppen hebben bezorgd en de ingevulde formulieren een week later
weer hebben opgehaald. Dank jullie wel!
College van Kerkrentmeesters en Diaconie
Zangdienst op weg naar Pasen
In De Hoeksteen in Monster wordt op donderdag 4 april een zangdienst
gehouden met liederen op weg naar Pasen. Organist is Cor Verbree. De
toegang is gratis. De dienst begint om 20.00 uur. Het adres van De Hoesteen
is Burg. Kampschoërstraat 25, Monster.

Jubileumdienst ds. Jan Henzen
Ds. Jan Henzen van de Hervormde kerk in Wateringen hoopt op 10 maart te
gedenken dat hij 25 jaar geleden in het ambt van predikant werd bevestigd.
Ter gelegenheid van dit heugelijke feit is er een jubileumdienst op zondag 10
maart om 10.00 uur in de Hervormde kerk, Plein 9 in Wateringen. Tijdens de
dienst is er voor de kinderen kinderkerk en kinderoppas.
Orgelconcert door Jan van Westenbrugge
Het openingsconcert in de serie Orgelconcerten 2019 op het Bätz-Witteorgel
van de Pleinkerk in Wateringen vindt plaats op zaterdag 16 maart en zal zoals
gebruikelijk worden verzorgd door de vaste organist Jan van Westenbrugge.
Hij zal werken spelen van onder anderen J.S. Bach, J. Grison en K.J. Mulder.
De aanvang van het concert is 19.30 uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur.
De toegangsprijs is € 9,00 en € 8,00 voor 65+, incl. een kopje koffie of thee
na afloop van het concert. Kinderen t/m 16 jaar hebben gratis toegang. Meer
informatie op www.orgelwateringen.nl.
Agenda overig
8 maart 19.30 uur Pleinkerk, Concert Gerald Troost.
10 maart 10.00 uur Pleinkerk, Jubileumdienst Ds. J. Henzen
16 maart 19.30 uur Pleinkerk, Orgelconcert Jan van Westenbrugge
19 maart 14.00 uur PCOB in De Smidse: Aderlaten of Haarlemmer olie
4 april 20.00 uur De Hoeksteen, Monster, Zangdienst Op weg naar Pasen,
organist Cor Verbree
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.
Ook de Nieuwsbrief van De Lichtbron ontvangen of misschien niet meer? Laat

het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

