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Lichtbron-inspiratie
Code oranje
Code oranje is een serieuze waarschuwing. Het is geen goedbedoeld advies
waarbij het om het even is of je ernaar luistert of niet. Nee, als code oranje
wordt afgegeven dan dreigt er ‘gevaarlijk of extreem weer’ dat voor veel schade
en overlast kan zorgen.
Vanaf woensdag begint de 40-dagentijd. Deze veertig dagen zijn bedoeld om je
wakker te schudden: wat er staat te gebeuren heeft een enorme impact! Jezus’
lijden, sterven en opstaan - dat is een revolutie. Het is de kunst om na zo’n
waarschuwing te kalmeren. Tot bezinning te komen. Goed naar jezelf kijken om
helder in beeld te krijgen wat je moet doen. Neem deze veertig dagen de tijd
om tot rust te komen, want in de kalmte ontstaat ruimte om het goede te doen.
Wat dat goede is? Het voorbeeld van Jezus volgen. Ondanks alle dreiging bad
hij: ‘… uw wil geschiede…’
ds. Jantine van Iersel-Veenhof (Tear - 40dagentijdkalender)
Zondag 11 februari 2018
10.00 uur Kerk- en schooldienst in de Hervormde kerk aan het Plein.
Voorgangers: ds. Jantine van Iersel-Veenhof en ds. J. Henzen
De Lichtbron is zondagmorgen gesloten.

Bij de dienst
Zondag 11 februari is de jaarlijkse Kerk- en schooldienst in de Hervormde Kerk
aan het Plein. Samen met ds. Henzen zal ik in deze dienst voorgaan. Het thema
is: Liefde is… We staan stil bij het verhaal van Ruth. Van harte welkom, het
wordt een mooie dienst! De Lichtbron is deze zondag gesloten.

Komende diensten
Zondag 18 februari 9.30 uur ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland
Zondag 25 februari 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Zondag 4 maart 9.30 uur ds. J.C. Donner, Den Haag

18 februariari Kliederkerk
Op zondag 18 februari is er weer Kliederkerk in Wateringen! We gaan aan de
slag met het verhaal ‘Storm op het 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 we sluiten af met
een heerlijke maaltijd voor iedereen!
De Kliederkerk is bestemd voor kinderen t/m 12 jaar en hun ouders en/of opa’s
en oma’s. De Kliederkerk wordt gehouden in de Mariaschool, Koningsspil 47,
Wateringen van 16.00 tot 18.00 uur .
Geef je nu op bij Jantine Veenhof (jgveenhof@gmail.com).
Het Kliederkerkteam Wateringen - Alex Vollering, Bianca Jongerius, MarieThérèse van de Loo en Jantine Veenhof – hoopt op een grote opkomst.
Helpers gezocht! Wil je ons deze middag helpen met hulp in de keuken of het
begeleiden van een activiteit? Geef je dan nu op bij Jantine,
jgveenhof@gmail.com.

Wijkavonden en wijkmiddag
Ieder jaar organiseren we een aantal wijkavonden en een wijkmiddag voor de
ouderen (de wijkmiddag sluiten we af met soep en een broodje). We gaan met
elkaar in gesprek over geloof, hoop en liefde met een spel dat ons uitnodigt iets
te vertellen over allerlei plekken en gebeurtenissen in ons leven. Het is een
uitnodigend en laagdrempelig spel en het geeft mooie gesprekken! Als u en jij
erbij wilt zijn, geef je dan op bij de persoon waar de wijkavond/ wijkmiddag is.
Dinsdag 20 februari om 20.00 uur bij Adri en Bart van der Wal (Leeuwerik 81,
Kwintsheul, walmaa@kabelfoon.nl)
Donderdag 8 maart om 20.00 uur bij Jan en Sjoukje Stolk (Treslonglaan 182,
Den Haag stolkwoudstra@caiway.nl)
Woensdag 21 maart om 15.00 uur in de Lichtbron, met als afsluiting soep en
een broodje (mm@bouwbedrijfjongerius.nl)

Liedbundel Joh. de Heer gezocht
We zingen op sommige zondagen uit andere liedbundels in de kerk, bijvoorbeeld
uit de zangbundel van Joh. de Heer. Ook met begrafenissen. Vooral de oudere
gemeenteleden zullen deze liederen nog wel kennen. De eerste editie van deze
bundel met 675 liederen verscheen in 1905. In de loop der jaren werd de
bundel diverse malen aangepast. In 2004 verscheen een jubileumeditie met 944
liederen.
We hebben echter een probleem. De kerk is niet in het bezit van Joh. de Heerbundel met tekst én muziek. En dat laatste zou heel handig zijn voor de
organist! Daarom de volgende vraag: wie heeft ergens in huis nog zo’n
zangbundel liggen en wil deze schenken of uitlenen aan de kerk? Het moet dus
een uitgave zijn met tekst én muziek.
We zijn benieuwd of er ergens in een hoekje op een zolder nog een exemplaar

wordt gevonden.
Bert Bosker
Agenda
13 februari 16.30 uur Q-time in de Smidse
14 februari 19.00 uur Aswoensdagviering in de St. Janskerk Herenstraat
18 februari 16.00-18.00 Kliederkerk Wateringen in de Mariaschool
20 februari 10.00 uur Gespreksgroep in De Lichtbron
20 februari 16.30 uur Q-time in de Smidse
20 februari 20.00 Wijkavond bij Adri en Bart van der Wal
21 februari 19.00 uur Oecumenisch Avondgebed ‘Open Ark’
22 februari 15.15-16.15 uur Kinderclub in De Lichtbron (inloop 14.45 uur)
22 februari 20.00 uur Godzoekers in de Scrumpy Pub
2 maart 19.00 20+groep bij Fenna
6 maart 16.30 uur Q-time in De Lichtbron
8 maart 20.00 uur Wijkavond bij Jan en Sjoukje Stolk
13 maart 16.30 uur Q-time in De Lichtbron
15 maart 15.15-16.15 uur Kinderclub in De Lichtbron (inloop 14.45 uur)
20 maart 10.00 uur Gespreksgroep in De Lichtbron
20 maart 16.30 uur Q-time in De Lichtbron
21 maart 15.00 uur Wijkmiddag in De Lichtbron met soep en een broodje

Enquête aanvangstijd kerkdiensten
De kerkenraad houdt een enquête naar aanleiding van verzoeken de
aanvangstijd van de kerkdiensten te wijzigen van 9.30 uur in 10.00 uur.
Op de zondagen 18 en 25 februari zullen er nog enquêteformulieren liggen 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.
Enquêteformulieren kunnen deze maand ook worden aangevraagd bij de scriba,
boskerfriso@gmail.com of 0174-294720.

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.
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Van de redactie
Dit kan overal staan maar het beste is onderaan

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

