Nieuwsbrief De Lichtbron 12-19 januari 2018

Lichtbron-inspiratie
Vrede
Als wij niet samen delen
dan zal de wereldvrede nimmer komen
omdat de vrede in onszelf ontstaat
in wat wij samen doen
en niet in wat wij dromen
gedicht uit Diakonia van kerk in actie.

Zondag 14 januari
9.30 uur ds. M.E. den Dulk, Den Haag
Collecte: 1. Oecumene 2. Kerk
Na afloop staat de koffie klaar.
Bij de dienst
14 januari: Oecumene
Nederland telt ruim 1200 internationale
kerken en migrantenkerken. SKIN
(Samen Kerk in Nederland), de landelijke
vereniging van deze kerken, biedt hen
praktische ondersteuning, onder meer
met een toerustingscursus voor
kerkleiders en hulp bij het opzetten en
versterken van lokale en regionale
interkerkelijke netwerken. SKIN wil
internationale kerken met elkaar, maar
ook met autochtone Nederlandse kerken
verbinden. SKIN hoopt dat daarmee de
eenheid van het Lichaam van Christus
zowel lokaal als landelijk meer gestalte
krijgt, als getuigenis naar onze
samenleving. Ook werkt SKIN samen
met de Vrije Universiteit aan een
postdoctorale ambtsopleiding voor
leiders van internationale kerken en
vergroot SKIN de zichtbaarheid van deze
kerken door hen te presenteren naar
andere kerken, (christelijke)
organisaties, media, overheid, politiek en
samenleving. Collecteer mee zodat SKIN migrantenkerken kan ondersteunen
om ten volle kerk te zijn.
In verband met de gezamenlijke dienst op 21 januari, wordt de landelijke
collecte voor Oecumene op 14 januari gehouden.

Komende diensten
Zondag 21 januari 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof, Zondag voor de
eenheid - Oecumenische viering met de gezamenlijke kerken
Zondag 28 januari 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Zondag 4 februari 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof, Zondag voor het
Werelddiaconaat, viering van het Heilig Avondmaal
Diaconale Collectes: Van harte aanbevolen!
Op Kerstavond werd er tijdens de Kinderkerstnachtdienst gecollecteerd voor
Stichting Leergeld Westland. Deze collecte heeft het prachtige bedrag van €
295,00 opgebracht. Tijdens de dienst op Eerste Kerstdag werd gecollecteerd
voor Kinderen in de Knel, een landelijk project van Kerk in Actie. De opbrengst
hiervan bedroeg €329,09. Hartelijk dank daarvoor!

21 januari: Gezamenlijk diaconaal doel:
Op 21 januari vieren we een gezamenlijke dienst met de zes kerken van
Wateringen en Kwintsheul. Hiervoor zijn een paar diaconale doelen in het
Westland voorgedragen voor de inzameling van gaven. In overleg met de
overige gemeentes wordt nog een doel gekozen. Houdt u hiervoor de
Nieuwsbrief van volgende week in de gaten!
Agenda
17 januari 19.30 uur startbijeenkomst Actie Kerkbalans
23 januari 10.00 uur Gespreksgroep in de Lichtbron
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

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

