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Lichtbron-inspiratie
Goede God,
U had het ook zo kunnen laten:
de mensen en hun eenzaamheid,
de koude nachten van geweld,
al wat ons afhoudt van het leven.
Maar u zei ‘nee’ en liet niet los
en midden onder ons wilde U wonen.
Niet als een prins
maar als een arm kind.
Dank U voor het licht dat Jezus bracht:
zijn vriendelijke ogen.
Dank U voor het vuur waarmee Hij sprak,
de warmte terugbracht in de harten.
Dank u voor de gemeenschap die Hij stichtte
door brood te breken en te delen.
God,
Wilt U ook deze Kerst
licht brengen in ons leven,
warmte in ons hart,
gemeenschap voor allen,
door Jezus Christus.
Amen
Hette Domburg
Uit: Het kerstverhalenboek Volg de sterren, uitgave Protestantse Kerk
Zondag 10 december, tweede zondag van Advent
9.30 uur ds. Ds. B. Schoone, Poeldijk
Er is stand-by kinderoppas en kindernevendienst
Collecte: 1. De Zonnebloem 2. Kerk
Na de dienst staat de koffie klaar.
Bij de dienst
De eerste collecte is voor De Zonnebloem Kwintsheul. Wat De Zonnebloem
doet, is waarschijnlijk wel bekend. Wat wij ervaren is dat men naar de gasten
van De Zonnebloem omziet en veel voor hen doet. Maar daar hangt wel een
prijskaartje aan.

Komende diensten
Zondag 17 december 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Zondag 24 december 9.30 geen dienst, 18.30 uur kinderkerst
Maandag 25 december 10.00 uur - Eerste Kerstdag - ds. Jantine van IerselVeenhof
Zondag 31 december 9.30 uur - Oudejaarsdienst - ds. Jantine van IerselVeenhof
Maandag 1 januari 10.30 uur - Nieuwjaarsdienst - ds. Jantine van IerselVeenhof
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. Inlichtingen: Dukky
Schreiber, telefoon 06-12 47 74 96
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
Di 19 dec.14.00 uur PCOB in De Smidse

Hulp gevraagd bij kerstmusical
Alweer een paar weken werken enkele gemeenteleden hard aan de
kinderkerstmusical die op zondagavond 24 december zal worden opgevoerd in
ons kerkgebouw. Tot nu toe loopt alles gesmeerd. Maar de organisatoren
hebben één probleem: hoe krijgen we na afloop van de musical de kerkzaal
weer terug in de gebruikelijke staat? Want de volgende ochtend wordt er weer
een normale kerkdienst gehouden.
Vandaar de vraag: wie wil zondagavond 24 december vanaf ongeveer half
negen even de handen uit de mouwen steken om dit klusje te klaren? Het gaat
om schoonmaak- en opruimwerkzaamheden. U kunt zich opgeven via emailadres kinderkerstmusical@caiway.net.

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 worden
vrijgegeven om zelf kaarten te sturen.
Gelukkig is dat weer veranderd en geeft Amnesty 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!
Zondag 10 december kunt u na de kerkdienst kaarten kopen tegen kostprijs:
Een kaart plus porto kost € 1,85. Uiteraard zit daar ook informatie over de

geadresseerde bij.
Wilt u meer van AI weten, dan kunt u op de site www.Amnesty.nl meer
informatie vinden. Of kijk op de Facebookpagina van Amnesty International.
Zonnebloem-collecte
Zondag 10 december wllen 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
prijs kaartje aan.
Zoals elders koffiedrinken kost algauw €10,00 pp.
En zo gebeuren er meer activiteiten.
De Diaconie.
PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond
Op dinsdag 19 december a.s. komen wij weer bijeen voor onze gezellige
soosmiddag in “De Smidse” van 14.00 uur tot 16.30. Op vrijdag 15 december
a.s. is de Kerstmiddag voor de Senioren in “Kastanjehof” te Kwintsheul.
De eerste soosmiddag in het nieuwe jaar is op 9 januari 2018.
Wanneer U al lange tijd het voornemen hebt om toch eens wat meer te willen
weten over de PCOB en graag lid wilt worden van onze fijne en gezellige
afdeling, komt U dan eens een keer langs op de soosmiddagen of neem contact
op met ons Bestuur.
Misschien is dit een goed voornemen voor het nieuwe jaar?
Namens het Bestuur,
E.F. Abbo – van Engelenburg
Telefoon 0174-295106

Actie Kerkbalans introduceert nationale fotowedstrijd
Iets nieuws: een nationale fotowedstrijd waaraan alle kerkleden mee kunnen
doen. Voor het eerst wordt nu aan al hun kerkleden, jong en oud, gevraagd om
de waarde van de eigen kerk weer te geven in één foto. Er zijn drie groepen:
kinderen (6 t/m 12 jaar), jong talent (12 t/m 18 jaar), volwassenen (18+).
Winnaars van de Nationale Fotowedstrijd 2018 ‘Blik op de Kerk’ winnen de
‘Kerkblik-award’, een geldbedrag van 250 euro voor hun lokale Actie Kerkbalans
én een masterclass fotografie van Ramon Mangold.
De uitdaging is om dat wat de kerk voor iemand persoonlijk belangrijk maakt, in
een foto te vangen.
De winnaars worden bekend gemaakt tijdens het landelijk startmoment van de
Actie Kerkbalans op zaterdag 20 januari 2018 om 13.00 uur
Inzenden kan tot en met vrijdag 22 december. Kijk voor meer informatie op
https://kerkbalans.nl/fotowedstrijd-kerkbalans/
Kerstuitvoering van Bel Canto.
Dit gemengde koor is altijd weer in staat een speciale Kerst-sfeer te creëren.
Het koor neemt u hiervoor mee en wel op zondagavond 17 december 2017,
19.30 uur in de Hervormde Kerk aan het Plein te Wateringen.
Bekende liederen zult u horen, maar ook Kerstliederen van meer recente datum

komen aan de beurt. Samenzang wordt natuurlijk niet vergeten.
Bovendien zorgen enkele van de koorleden voor fraaie intermezzo's.
Bel Canto staat onder leiding van José la Haye en wordt aan de piano begeleid
door Nicolette Heerema.
Toegang : euro 10,- inclusief drankje in de pauze.
Wilt u meer weten ? Bel 06 44668453/0174 293982.
Graag tot 17 december!
Jeanne van Ravesteijn, voorzitter
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

