Nieuwsbrief de Lichtbron 19 januari 2018 t/m 26 januari

Lichtbron-inspiratie
Almachtige God,
geef moed en kracht aan uw kerk
om voortdurend recht
en gerechtigheid te verkondigen
in situaties van overheersing en onderdrukking.
Als we onze eenheid in Christus vieren,
laat uw heilige Geest ons dan helpen
om de behoefte van anderen
in het oog te houden.
Amen.
Erediensten
Zondag 21 januari
9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof, ds. Jan Henzen, Rob van der Knaap en
Marcel Lie, Zondag voor de eenheid - Oecumenische viering
Collecte: 1. Hospice Beukenrode 2. Kerk
Er is stand-by oppas en kindernevendienst
Na afloop staat de koffie klaar.
Bij de dienst
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 met begeleiding van
het Angklungkoor. Het thema is: Recht door zee! Iedereen is van harte welkom!
Er is kindernevendienst en kinderoppas.

Komende diensten
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
Zondag 11 februari 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof

Agenda
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 2030’ers groep bij Leonie
21 februari 19.00 uur
Oecumenisch
Avondgebed ‘Open Ark’

Collecte 21 januari voor Hospice Beukenrode

De collecte in de oecumenische dienst van
21 januari is bestemd voor Hospice Beukenrode.
Mensen die in het laatste stadium van hun leven zijn gekomen brengen die fase
het liefst door in hun eigen woonomgeving. Als dat niet kan dan het liefst binnen
de regio waarmee men de meeste binding heeft en dan bij voorkeur in een
hospice in de vorm van een “bijna-thuis- huis” waar men ook in de laatste fase
van het leven de regie in eigen handen kan houden.
Die mogelijkheid biedt Hospice Beukenrode aan inwoners van de (deel)gemeenten Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland die een levensverwachting van minder dan drie maanden hebben. En dat ongeacht leeftijd,
levensovertuiging of achtergrond.
Ook kunnen bewoners van de regio verzoeken een familielid van buiten de regio
in het hospice op te nemen wanneer daaraan behoefte is.
De meerwaarde:
• De hospice is sfeervol en kleinschalig. De inrichting licht, ruim, praktisch en
comfortabel.
• Er is ruimte om eigen spullen mee te nemen. De tuin is mooi aangelegd en
elke kamer heeft een privéterras. Winkels bevinden zich op loopafstand;
• De vrijwilligers, ervaren en toegewijd, zijn altijd dicht in de buurt. Dit geeft
een gevoel van veiligheid. Er is een vaste groep van verpleegkundigen, een
eigen huisarts en eigen disciplines zijn welkom;
• Mantelzorgers worden ontlast. Visite wordt ontvangen door vrijwilligers.
Rusttijden worden gerespecteerd en er zijn logeermogelijkheden op de kamer
bij de naaste, maar ook apart in de familiekamer;
• Elke dag wordt er vers gekookt en kunnen de eet wensen worden

•

aangegeven. De mantelzorgers kunnen alle maaltijden mee gebruiken;
We hebben oog voor de extra dingen die het leven ook in de laatste fase
kunnen veraangenamen, zoals massages, ijsjes, muziek, aromatherapie,
gezamenlijke activiteiten

Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen!

Actie Kerkbalans
Komende week start de Actie Kerkbalans.
24 “lopers” gaan op pad om bij een kleine 300
adressen in Wateringen, Kwintsheul en Wateringse
Veld aan te bellen om de gebruikelijke envelop aan
te bieden. Hierin vindt u de aanbevelingsbrief voor
de actie Kerkbalans, de begroting van kerk en
diaconie, het gidsje 2018 en antwoordstroken
waarop u uw bijdrage voor 2018 kunt invullen. Het
is de bedoeling dat u de ingevulde antwoordstroken
met de adressticker zichtbaar in de vensterenvelop
klaar zet. In de week daarna wordt het envelopje
weer bij u opgehaald. U mag het envelopje ook bij
uw “loper” in de bus doen.

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

Kent u gemeenteleden die de digitale Nieuwsbrief van de Lichtbron ook willen
ontvangen? Of misschien niet meer? Heeft u copy voor de nieuwsbrief?

Laat het ons weten via mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com

