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Lichtbron-inspiratie
Heeft u en heb jij ook zo genoten van de dienst afgelopen zondag? De zondag
voor de eenheid in de week van gebed is altijd weer een bijzondere zondag.
Als we als verschillende kerken samen een eenheid vormen, elkaars geloof
proberen te verstaan, te respecteren of te omarmen, dan wordt er al iets
zichtbaar van de eenheid die God voor ogen heeft in zijn koninkrijk. Ik vind
het zelf heel bemoedigend om samen met de Hervormde Kerk, de RoomsKatholieke Kerk en de Maranathakerk samen te werken en zo elkaar te
ontmoeten als gemeenschap rondom de bijbel. Het is onze opdracht als
gelovigen om een eenheid te vormen. En als je dat dan doet en probeert, dan
merk je ook hoeveel zegen dat brengt. Ik was na afloop een dankbaar mens
en ik heb ontdekt dat velen van jullie dat met mij waren! Dat het ons mag
bemoedigen voor de rest van het seizoen!
ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Zondag 28 januari
9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Collecte: 1. Carma Inloophuis 2. Jeugd en catechisatie
Er is stand-by oppas en kindernevendienst
Na afloop staat de koffie klaar.
Bij de dienst
Aanstaande zondag staan we stil bij twee bijbelgedeelten waarin we zien hoe
mensen door verschillende stemmen kunnen worden aangesproken. Goede en
slechte stemmen. Waar luister je naar in je dagelijks leven en hoe kun je het
goede van het slechte onderscheiden? We gaan er met elkaar over nadenken.
Van harte welkom, er is kindernevendienst en kinderoppas.
ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Komende diensten
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 en ds. Jan Henzen,
Kerk- en Schooldienst in de Hervormde Kerk aan het Plein
Zondag 18 februari 9.30 uur ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland

Enquête aanvangstijd kerkdiensten

Met enige regelmaat krijgt de kerkenraad het verzoek de aanvangstijd van de
kerkdiensten op zondag te wijzigen van 9.30 uur in 10.00 uur.
Voordat wij daarover een beslissing nemen, willen wij graag weten wat u als
kerkganger ervan vindt. Op alle zondagen in februari zullen er daarom
enquêteformulieren liggen op de tafel in de hal van de kerk.
Het is de bedoeling dat per persoon in deze periode één formulier wordt
ingevuld. Er is ook een derde keuzemogelijkheid toegevoegd: aanvangstijd
tijdens de zomertijd om 9.30 uur en tijdens de wintertijd om 10.00 uur. Als
blijkt dat een meerderheid van de kerkgangers voorstander is van wijziging
van de huidige aanvangstijd, dan zal deze uitkomst sterk meewegen bij het
uiteindelijke besluit van de kerkenraad hierover.
Het kan zijn dat u (tijdelijk) niet in de gelegenheid bent om een
enquêteformulier in de kerk in te vullen, maar toch graag uw mening kenbaar
wilt maken. In dat geval kunt u een enquêteformulier aanvragen bij de scriba,
boskerfriso@gmail.com of 0174-294720.
Namens de kerkenraad,
Bert Bosker
Actie Kerkbalans
Afgelopen week startte de Actie Kerkbalans. De 24 ‘lopers’ zijn op pad gegaan
om ieder gemeentelid te voorzien van de bekende jaarlijkse envelop. Is er nog
niemand bij u geweest? Hij of zij komt dan ongetwijfeld vandaag of morgen
langs.
Wilt u op de antwoordstroken uw bijdrage voor 2018 invullen en deze in de
bijgevoegde vensterenvelop doen met de adressticker naar boven? De ‘lopers
komen volgende week - waarschijnlijk is er een tijd afgesproken - weer bij u
langs om deze envelop op te halen.
U mag de envelop natuurlijk ook bij uw ‘loper’ in de brievenbus doen.

Zondag 18 februari 2018
Kliederkerk Wateringen
Thema: Storm op het meer
Waar: Mariaschool, Koningsspil 47, Wateringen

Tijd: 16.00-18.00 uur
Wie: kinderen t/m 12 jaar en hun ouders en/of opa’s en oma’s
Op zondag 18 februari is er weer Kliederkerk Wateringen! We gaan aan de
slag met het thema ‘Storm op meer’ waarin Jezus de leerlingen redt uit de
storm. We ontdekken door allerlei activiteiten te doen met water en wind
waar dit Bijbelverhaal over gaat. Daarna is er een korte viering en sluiten we
af met een heerlijke maaltijd voor iedereen! Geef je nu op bij Jantine Veenhof
(jgveenhof@gmail.com)
Groetjes namens het Kliederkerkteam Wateringen,
Alex Vollering
Bianca Jongerius
Marie-Thérèse van de Loo
Jantine Veenhof

Agenda
6 februari 16.30-17.30 uur Q-time in de Smidse
6 en 20 februari 14.00-16.30 PCOB on de Smidse
13 februari 16.30-17.30 uur Q-time in de Smidse
18 februari 16.00-18.00 Kliederkerk Wateringen in de Mariaschool in
Wateringen
20 februari 10.00 uur Gespreksgroep in de Lichtbron
21 februari 19.00 uur Oecumenisch Avondgebed ‘Open Ark’
22 februari 20.00 uur Godzoekers in de Scrumpy Pub
1 maart 19.00 uur Aswoensdagviering in de St. Josephkerk in Wateringen
Aswoensdagviering
Het programmaboekwerk van De Jolige Druif is weer huis-aan-huis verspreid
en geeft een overzicht van de feestelijkheden voor jong en oud, eind februari
2017. De één gaat helemaal op in de feestelijkheden, de ander moet er niets
van hebben.
Het carnaval vieren moet een beetje in je ‘bloed’ zitten, het liedje van Martine
Bijl “want m'n moeder komt uit Drachten en m'n vader uit Maastreech” is daar
een sprekend voorbeeld van.
Daags na carnaval is het Aswoensdag, de start van veertig dagen vasten;

oftewel de periode waarin een sobere levensstijl wordt aangehouden. Het
vasten is in de katholieke traditie meer dan bekend. Bij protestanten wordt
ook steeds meer aandacht gegeven aan deze periode van soberheid.
Mede daarom vraagt pastoor Martien Straathof ook mensen uit de protestantchristelijke kerkgemeenschappen in Wateringen en Kwintsheul deel te nemen
aan de Aswoensdagviering op 1 maart a.s. om 19.00 uur in de St.
Josephkerk. Aan deze Woord- en Gebedsviering wordt medewerking verleend
door mensen vanuit de protestantse kerken.
Angklungkoor
Op www.angklung.ch is veel te zien over de instrumenten die het Anklungkoor
zondag jl. liet horen.
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

