Nieuwsbrief De Lichtbron 5 januari tot 12 januari

2018

Lichtbron-inspiratie - Gebed voor het nieuwe jaar
Mag de kracht van uw liefde
ons zegenen op onze weg,
ons behoeden en bewaren.
Uw liefde zal ons geen geweld aandoen.
Mag de kracht van uw liefde
ons zegenen in het nieuwe jaar,
ons hoop en troost geven.
Uw liefde die zich altijd weer een weg baant
naar ons mensen.
Mag de kracht van uw liefde
ons verwarmen en inspireren.
Mag zij sterker worden
dan afbrekende machten van oorlog,
geweld en dood.
Mag de kracht van uw liefde
ons zegenen en ons vertrouwen versterken
dat liefde onze bestemming is,
en dat U in die liefde
levend aanwezig bent
en uw aandacht richt op ons.
Amen.
(Marinus van den Berg, uit Woord en Weg januari 2018)

Zondag 7 januari
9.30 uur ds. K.H. Wigboldus, Den Haag
Collecte: 1. Catechese en educatie 2. Kerk
Na afloop staat de koffie klaar.

Bij de diensten
Zondag 21 januari is de zondag voor de eenheid in de gebedsweek. We hebben
een oecumenische viering en we bereiden het gezamenlijk voor met de
Hervormde Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk en de Maranathakerk. Het is mooi
dit gezamenlijk te kunnen doen! Het wordt een mooie dienst, iedereen is van
harte welkom! Er is kindernevendienst en kinderoppas.

Komende diensten
Zondag 14 januari 9.30 uur ds. M.E. den Dulk, Den Haag
Zondag 21 januari 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof, Oecumenische
viering - Zondag voor de eenheid met de gezamenlijke kerken
Zondag 28 januari 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Gespreksavond
Op donderdag 11 januari bent u allen welkom op de gespreksavond die wordt
gehouden bij Cok van Dijk, de Ruytbaan 28 in Poeldijk. Aanvang 19.30 uur.
Deze avond is het onderwerp: Twijfel? De moeite waard!
We willen met elkaar in gesprek gaan over onze twijfels en ervaringen met
betrekking tot ons geloof.

Uit de gemeente
We zijn dankbaar dat Jeroen van der Gaag vanuit het Haga Ziekenhuis naar het
Sophia Revalidatiecentrum is overgebracht om daar verder te herstellen. We
wensen hem en zijn vriendin en familie veel kracht en sterkte toe. Dat de Heer
hen allen nabij mag zijn.

Agenda
11 januari
17 januari
23 januari
25 januari
25 januari
26 januari

19.30 uur Gespreksavond bij Cok van Dijk
19.30 uur startbijeenkomst Actie Kerkbalans
10.00 uur Gespreksgroep in de Lichtbron
15.15-16.15 (14.45 uur inloop) Kinderclub in de Lichtbron
20.00 uur Godzoekers in de Scrumpy Pub
19.00 uur 20-30’ers groep bij Leonie

Van de redactie
Kent u gemeenteleden die de digitale Nieuwsbrief van de Lichtbron ook willen
ontvangen of misschien niet meer? Uw copy a.u.b. in Word, donderdag voor
19.00 uur. Laat het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

De Moeite Waard
Het thema van het Kinderkerstspel was De Moeite Waard. Dat was het zeker.
Om half vier verzamelden de kinderen zich voor de generale repetitie en kregen
ze hun toneelkleding aan. Er deden 15 kinderen mee met een rol en 8 kinderen
in het koor. Ze hebben vanaf begin november iedere week op zondagavond
geoefend. De ouders zijn tijdens de laatste repetities ingezet o.a. om de decors
te schilderen. En tijdens de opvoering schilderde de herbergier nog even drie
sterren op zijn gevel; hij verwachtte grote drukte tijdens de Volkstelling en
wilde graag rijk worden. Jozef en Maria mochten wel gratis in de stal. Daar had
hij achteraf geen spijt van, want toen hij het Kind gezien had, wist hij zeker dat

niet geld, maar het Kind belangRIJK was. Een Kind van groot belang.
Het oude verhaal, dat in alle uithoeken van de wereld bekend is geworden. Toen
zonder social media. Maar nu werd de telling gedaan met behulp van een tablét
(de herders vonden dat onzin, die zagen direct dat er 228 mensen in de kerk
zaten), engel Rafaëlla wilde het engelenkoor via een draagbare speaker laten
zingen, maar engel Gabriëlla vond dat een beetje engelenkoor wel unplugged
kan zingen. En hoe krijg je ineens een ster boven de stal: met een drone.

Aan alles was gedacht, schitterende kleding, meezingen via de beamer, foto’s
en een film gemaakt. Maar ook een broodje tussen door voor medewerkers, het
vrij houden van de voorste rijen voor ouders en kinderen die hun
Kinderkerstdienst in de Kinderboerderij waren begonnen en pas later binnen
kwamen. De eerste ouders en opa’s en oma’s stonden al om half zeven voor de
deur te dringen maar mochten nog niet naar binnen. Wel lekker, buiten stond
een kraam met warme chocolademelk. Er stond kennelijk iets bijzonders te
gebeuren. Op een gewone zondag hoeft niemand te dringen en staat de deur
wagenwijd open.
Naast de kinderen hebben er, iedereen meegeteld, 47 volwassenen (senioren en
pubers!) meegedaan, als Hofparkfigurant, sjouwhulp, podiumbouwers,
aankleedhulp, frietdinerhulp, etc. Wat vooral fijn was, is dat 5 mensen extra
zich spontaan aanmeldden om op te ruimen en schoon te maken waardoor ieder
op tijd naar huis kon.
Gemist? Gelukkig hebben we de foto’s nog: AADbugpblHgAdi0hi5ssQCADa-dl=0
Een groot compliment aan het team van de kinderkerstmusical en ieder die mee
geholpen heeft. Jullie hebben met deze musical heel veel mensen bereikt.
Van een trotse oma.

