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Lichtbron-inspiratie
Kom tevoorschijn!
Uit de hemel zonder grenzen
komt Hij tastend aan het licht,
en klinkt vandaag jouw nieuwe naam:
‘kind van God’.
Leg af dat oude gewaad
waaronder je verborgen hield
wie je echt bent.
Laat los die patronen die je verkleven
aan menselijke goden
en krachten en machten
van hout en steen en zilver en goud.
Je bent niet van hen.
Je wordt met Christus omkleed,
in de ruimte van de vrijheid gezet,
van kinderen van God!
Een nieuw jaar, een nieuw begin,
om als mens van God
echt tevoorschijn komen.
(Lex Boot)
Ik wens jullie allen heel veel zegen voor het nieuwe jaar toe met allen
die jullie lief zijn!
ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Erediensten
Zondag 31 december, Oudejaarsdienst
9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Er is stand-by kinderoppas en kindernevendienst
Collecte: 1. Diaconie/ZWO 2. Kerk
Na de dienst staat de koffie klaar.
Maandag 1 januari, Nieuwjaarsdienst
10.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Na de dienst staat de koffie klaar.

Bij de diensten
Zondag 31 december staan we in de ochtenddienst stil bij het oude jaar dat
voorbij gaat. De oude-jaarsavonddienst van zondag 31 december komt zo te
vervallen. We staan stil bij het verhaal van Simeon en Hanna. Het wordt een
mooie dienst waarin we terugkijken en vooruitblikken met deze twee oude
mensen in dit bijbelverhaal. Welkom aan iedereen! Er is kindernevendienst en
kinderoppas. Op maandagmorgen 1 januari is er om 10.30 uur een dienst waarin
we elkaar een goed nieuwjaar wensen en met God en met elkaar het nieuwe jaar
beginnen. Het thema is: Word maar gauw weer een beetje nieuw. Van harte
welkom!
ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Komende diensten
Zondag 7 januari 9.30 uur ds. K.H. Wigboldus, Den Haag
Zondag 14 januari 9.30 uur ds. M.E. den Dulk, Den Haag
Zondag 21 januari 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Uit de gemeente
In onze gebeden bidden we voor Jeroen van der Gaag die vrijdag geopereerd zal
worden aan zijn bekken. We bidden dat de operatie goed mag verlopen. We
bidden Jeroen, zijn vriendin en familie de kracht en de liefde van God toe. Dat hij
in Zijn hand bewaard mag worden.

Godzoekers start in januari
Op 25 januari starten we weer met de cursus Godzoekers! De naam zegt het al:
een cursus waarin we op zoek gaan naar God. Wil je je verdiepen in het
christelijk geloof, ben je op zoek naar God of vind je het interessant om na te
denken over belangrijke thema’s in het geloof en in je leven? Hoe ga je met
elkaar om, wat is echt belangrijk in jouw leven? Kom dan naar Godzoekers!
Godzoekers is een cursus voor iedereen, 1x per maand in de Scrumpy pub in
Wateringen. We beginnen om 20.00-21.30 uur. We bespreken verschillende
thema’s uit het geloof. Ben je nieuwsgierig? Kom dan een keer kijken of mail met
jgveenhof@gmail.com. Er zijn al een paar aanmeldingen.
Hartelijke groet,
Peter van ’t Wout en Jantine Van Iersel-Veenhof

Agenda
9 januari 14.00 uur PCOB in De Smidse, opening Ds J. Henzen
17 januari 19.30 uur startbijeenkomst Actie Kerkbalans
23 januari 10.00 uur Gespreksgroep in de Lichtbron
23 januari 14.00 uur PCOB in De Smidse
25 januari 15.15-16.15 (14.45 uur inloop) Kinderclub in de Lichtbron

25 januari 20.00 uur Godzoekers in de Scrumpy Pub
26 januari 19.00 uur 20-30’ers groep bij Leonie

Kent u gemeenteleden die de digitale Nieuwsbrief van de Lichtbron ook willen
ontvangen? Of wilt u zich afmelden voor de Nieuwsbrief? Heeft u copy voor de
nieuwsbrief?
Laat het ons weten via mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com

