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Lichtbron-inspiratie
Afgelopen zondag mochten we onze overleden gemeenteleden gedenken in de
dienst. Het thema van de dienst was: Niets kan ons scheiden van de liefde van
Christus. We noemden de namen, staken een kaars aan de paaskaars aan als
teken van het Licht van Christus.
We gaan na deze zondag in de komende zondagen op weg naar Kerst. We leven
toe naar de komst van het Kerstkind, het Licht van de wereld. Het Licht dat mag
schijnen in de duisternis van ons leven, in de duisternis van de wereld, als teken
dat God erbij is en Hij ons nooit alleen laat. Het is onze hoop in leven en
sterven.
ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Zondag 3 december, eerste zondag van Advent
9.30 uur ds. A.J.G. Dronkert, Den Haag
Er is stand-by kinderoppas en kindernevendienst
Collecte: 1. Pastoraat 2. Kerk
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecte Pastoraat
Op 3 december is de eerste collecte bestemd voor het
landelijk Pastoraat van de PKN. Veel schippers en hun
gezin hebben een huis op de wal en zijn in die plaats
aangesloten bĳ een kerkelijke gemeente. Maar er is ook
een groot aantal varende echtparen en gezinnen voor wie
het schip hun thuis is. Voor hen in het bĳzonder zijn er
havenkerken en binnenvaartpredikanten.
Binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel en Louis Krüger vormen
samen met tientallen vrijwilligers het pastoraal team voor 450
schippersfamilies die varen op de waterwegen van West-Europa.
Binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in
crisissituaties, bĳ ziekte, ﬁnanciële zorgen, maar ook bĳ vragen
over geloofsopvoeding en relatieproblematiek.

De vrijwilligers hebben veel contact met de predikanten en kunnen signalen uit de schipperswereld
snel doorgeven. De predikanten reizen soms behoorlijke afstanden voor crisispastoraat. Ze stappen
aan boord op een plek waar een autosteiger is en waar hun auto aan boord wordt gehesen. Na een
paar uur gaan ze er weer af bĳ een andere autosteiger. Ondertussen is er tijd voor pastoraal
contact. Deze vorm van pastoraat is van groot belang voor schippers en hun gezinnen.

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijzondere vormen van pastoraat aan mensen die
zich buiten het bereik van de plaatselijke gemeente bevinden, zoals pastoraat aan schippers maar
ook bĳ voorbeeld luchthavenpastoraat.
Geeft u ook zondag? De eerste collecte is bestemd voor het pastoraat.
Dit kan ook op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Pastoraat.
Hartelijk dank!

Komende diensten
Zondag 10 december 9.30 uur ds. B. Schoone, Poeldijk
Zondag 17 december 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Zondag 24 december 9.30 geen dienst, 18.30 uur kinderkerst

Bij de gemeente
We bidden voor allen in onze gemeente, jong en oud. Dat in de komende weken
van advent we allen mogen toeleven naar de komst van het kerstkind. Dat we
erdoor geraakt, geïnspireerd en bemoedigd worden dat Hij het Licht in ons
leven mag zijn.

Collecte van zondag 10 december
Zondag 10 december willen we de eerste collecte geven aan de zonnebloem
Kwintsheul.
Wat de zonnebloem doet is denk wel bekend. Wat wij ervaren is dat men naar
de gasten van de zonnebloem omziet en veel voor hen doet, daar hangt wel een
prijskaartje aan.
Ergens koffiedrinken kost algauw €10,00 pp.
En zo gebeuren er meer activiteiten.
De Diaconie.

Amnesty International
In mei heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen dat de groetenactie via de site
van Amnesty International verloopt en dat er geen adressen meer werden
vrijgegeven om zelf kaarten te sturen.
Gelukkig is het tij gekeerd, en geeft Amnesty weer de bekende A4-tjes met
adressen, namen en achtergrondinformatie weer vrij op hun site. Dus gaan we
weer kaarten verkopen en schrijven naar mensen die om politieke of
godsdienstige reden zijn vastgezet. Ook mensen die geen eerlijk proces hebben
gehad worden niet vergeten!
Op 10 december kunt u na de kerkdienst kaarten kopen tegen kostprijs: Kaart

plus porto kost € 1,85.
Wilt u meer van Amnesty weten, dan kunt u op de site www.Amnesty.nl meer
informatie vinden. Of kijk op de Facebookpagina van Amnesty International.

Projectkoor zingt in Honselersdijk
Op zondag 17 december vindt ‘A Festival of Lessons and Carols’ plaats in de
Regenboogkerk in Honselersdijk. Aanvang: 19.00 uur. Er wordt gezongen door
het Projectkoor waarvan ook gemeenteleden van De Lichtbron deel uitmaken.
Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.
Inlichtingen: Dukky Schreiber, telefoon 06-12 47 74 96

Agenda
Di 12 dec 10.00 Gespreksgroep in de Lichtbron
Di 12 dec 17.00-19.00 uur Gourmetten met Q-time in de Smidse
Vr 15 dec 15.30 uur Kerstviering voor ouderen in de Kastanjehof in Kwintsheul.
Vr 15 dec 19.30 uur 20+groep Gourmetten bij Jantine thuis
Zo 17 dec. 19.00 uur ‘A Festival of Lessons and Carols’ door het Projectkoor in
de Regenboogkerk in Honselersdijk. Gratis toegang.
Zo 17 dec 19.30 uur Kerstuitvoering van Bel Canto in de Hervormde kerk aan
het Plein te Wateringen. Toegang: 10 euro, inclusief drankje in de pauze. Inl.:
06 44668453/0174 293982.

Van de redactie
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

