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Lichtbron-inspiratie - Vallen en opstaan
Heer, U hebt ons leven
nieuwe kans gegeven
en het licht bij U vandaan
wijst de nieuwe weg ons aan.
Vallen, opstaan, lopen,
altijd blijven hopen,
met de grote mensenstoet
op de weg U tegemoet.
Mens zijn tussen velen
lief en leed te delen,
hand in hand het goede spoor
volgen. Jezus zelf gaat voor!
Erediensten
Zondag 14 april 9.30 uur ds. Anki Peper, Voorschoten. Zesde zondag van de
veertigdagentijd.
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecten: 1. PKN Jeugdwerk 2. Kerk
Komende diensten
Op weg naar Pasen
In de week naar Pasen zijn er de volgende diensten waarin dominee Bart
Schoone uit Poeldijk zal voorgaan.
Donderdag 18 april: Witte Donderdag. In deze dienst willen we met elkaar het
Heilig Avondmaal vieren in een kring.
Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag. In deze dienst is het thema ‘Mensen rondom
het kruis’. Het is een dienst met veel lezingen, afgewisseld met liederen.
Zondag 21 april: Eerste Paasdag. In deze dienst zal Dik Ton met trompetspel
de organist begeleiden.
U wordt voor alle diensten van harte uitgenodigd!
Agenda
16 april 10.00 uur gespreksochtend in De Lichtbron
16 april 18.30 uur bijeenkomst pastorale teams
18 april 14.30 uur Avondmaalsviering in De Ark samen met Hervormde
gemeente. Voorganger: ds. Jan Henzen

Bij het liturgisch bloemstuk in de veertigdagentijd
De acht flessen zijn op deze zesde zondag in de veertigdagentijd verdeeld, vier
flessen aan de ene kant en vier flessen aan de andere kant. Ze vormen het
patroon van een weg en staan symbool voor de intocht in Jeruzalem. In de
flessen zijn gebogen takken en palmblad geschikt, als ware het een poort.
Jezus betreedt de stad vanuit het oosten, als Messiaspretendent. Hij zit op een
ezel, passend bij een Israëlische vredevorst. Hij komt vanaf de olijfberg, de
plaats waarvandaan God zou terugkeren tot zijn volk. Onder de klanken en
Palmtakken komt hij als grote koning de stad binnen.
“Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.”

In de 40 dagentijd leven we toe naar het feest van
een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds
weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn
liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen
is niet altijd makkelijk. We willen ons inzetten om
mensen nieuwe hoop en kracht te bieden en een
nieuw begin te maken.
De Goede Week is de week voor Pasen en begint met
Palmzondag. Op deze zondag wordt het verhaal over
de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen.

Huispaaskaarsen 2019

Ik heb deze week de door u bestelde huispaaskaarsen ontvangen.
U kunt de huispaaskaarsen na de Eredienst meenemen.
De huispaaskaarsen kunt u vinden op de tafel in de hal.
Elke kaars is voorzien van een label met uw naam.
Op het label kunt u tevens zien wat de kostprijs bedraagt inclusief de
verpakking en verzendkosten.
Gelieve dit bedrag over te maken op de kerkelijk rekening (deze staat vermeld
op het label).
Uw koster Kees Schrader
Van de diaconie

Op zondag 14 april a.s. wordt in onze kerk voedsel ingezameld voor de
voedselbank. De vrijwilligersorganisatie Voedselbank Westland wil een bijdrage
leveren aan bestrijding van armoede. Dit doen zij door wekelijks
voedselpakketten samen te stellen en gratis te verstrekken aan mensen die dit
nodig hebben.
In de Nieuwsbrief van vorige week hebben wij u beloofd om een
“boodschappenlijstje” te plaatsen. Hieronder een overzicht van gewenste
voedselproducten voor Voedselbank Westland.
Wilt u letten op de ‘ten minste tot houdbaar tot’ datum?
- Rijst, mie, macaroni, spaghetti en alle lang houdbare droge pasta’s
- Pastasauzen, ketchup
- conserven in blik of glas zoals groenten, fruit, soep, vlees en vis
- meel, muesli, ontbijtgranen, cornflakes
- broodbeleg zoals pindakaas, jam, hagelslag, stroop
- suiker en zout, kruiden of kruidenmix
- koffie en thee
(limonade) siroop, UHT-verpakte frisdrank en/of vruchtensap, houdbare
melk en vla
- pannenkoekmix (die aangelengd wordt met water)
- vloeibare boter
- instant poeder, vet zoals soep en melkpoeder
- pinda’s, chips, zoutjes
- chocolade en droge koekjes/kaakjes
Welkom is ook:
- wasmiddelen en schoonmaakmiddelen
- bad- en doucheartikelen zoals shampoo
- DE koffiepunten worden het hele jaar door gespaard. Als u de DEkoffiepunten spaart en niet gebruikt, is de Voedselbank Westland daar heel
blij mee.
De ingezamelde producten brengen wij donderdagmorgen naar de
Voedselbank Westland in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan 47 in Naaldwijk.
Wilt u de Voedselbank Westland ondersteunen met de voedselverstrekking?

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.

