Nieuwsbrief De Lichtbron 16 februari 2018 – 23 februari 2018

Lichtbron-inspiratie
Afgelopen woensdag is de 40dagentijd begonnen. Sommige mensen vasten. Ze
onthouden zich van bepaald voedsel of drinken geen alcohol. Anderen kijken
minder televisie of stoppen 40 dagen met Facebook. Je kunt in deze
40dagentijd ook bewuster leven door bewuster te eten. Kookdominee Han
Wilmink is predikant en kok. Hij geeft op de website
https://www.gezondaantafel.nl/recepten/kok/han-wilmink/ een aantal recepten
die gemakkelijk te maken zijn. Hoe je deze 40 dagen ook invult, het kan je
helpen om stil te staan bij je geloof in God en bij het leven van Jezus op weg
naar Pasen. Als je je daar bewust van bent, dan heeft dat ook uitwerking op je
dagelijks leven. Ik wens jullie allen veel inspiratie toe in deze tijd!
ds. Jantine van Iersel-Veenhof

Zondag 11 februari 2018
Zondag 18 februari 9.30 uur ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Komende diensten
Zondag 25 februari 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Zondag 4 maart 9.30 uur ds. J.C. Donner, Den Haag
Zondag 11 maart 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof

Uit de gemeente
We bidden voor Karen Krijgsman die nog in de GGZ Delfland verblijft. Dat het
Licht van Christus haar en haar gezin mag sterken. Ook bidden we voor Cees
Moerman, dat hij de kracht en de nabijheid van God mag ervaren. We bidden
voor alle gemeenteleden die het moeilijk hebben, die fysiek of geestelijk
achteruit gaan. Dat de vrede van God en mensen hen mag sterken.

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 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.
Resultaat actie Kerkbalans
Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans 2018.
We kregen tot nu toe voor de kerk toezeggingen van in totaal 75.000 euro. Dit
is een prachtig resultaat, ook al is het iets minder dan waar we op gehoopt
hadden.
Voor de diaconie is een bedrag toegezegd van ruim 16.800 euro. Dat is zelfs
meer dan waarvan de penningmeester in zijn begroting is uitgegaan. Hartelijk
dank!
Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor Kerkbalans, dan
hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog!
Tot slot is een applausje op zijn plaats voor de 24 vrijwilligers die de enveloppen
hebben bezorgd en de ingevulde formulieren een week later weer hebben
opgehaald. Dank jullie wel!
College van Kerkrentmeesters en Diaconie
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)

18 februari 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.

Nieuw magazine: Petrus
‘Petrus’ heet het nieuwe magazine dat de Protestantse Kerk deze maand heeft
gelanceerd. “Boordevol verhalen van geloof, hoop en liefde”, zegt de redactie bij
de introductie. “Binnen de kerk gebeurt zoveel moois, daarover willen we u ter
inspiratie graag vertellen.”
Er staat onder andere een artikel in over een kostersechtpaar dat al 50 jaar
inzet voor de kerk in Friens. En ze denken nog niet aan stoppen!
Ook twee gemeenteleden uit Oost-Souburg komen aan het woord. Ze zijn
respectievelijk 73 en 19 jaar. Twee generaties die hetzelfde zoeken en vinden in
hun plaatselijke gemeente.
Petrus verschijnt enkele malen per jaar.
In de hal van de kerk liggen zondag enkele proefexemplaren en een stapeltje
kaarten waarmee u een (gratis) abonnement kunt aanvragen. Een abonnement
aanvragen kan ook per mail: abonnementen@petrusmagazine.nl.

Afscheid van Paaswandeling door Ockenburg
De Paaswandeling op Paasmorgen door Ockenburg naar de zee
wordt dit jaar niet gehouden.
Na meer dan 10 jaar is het afscheid daar.
Daarom: een groet voor alle deelnemers. Fijne Paasdagen!
(Hilje Groeneveldt, 0174-295552; Huib van Namen, 0174294398)

Agenda
18 februari 16.00-18.00 Kliederkerk Wateringen in de Mariaschool
20 februari 10.00 uur Gespreksgroep in De Lichtbron
20 februari 14.00 Jaarvergadering PCOB in De Smidse, contributiebetaling
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
21 maart 19.00 uur Oecumenisch Avondgebed ‘Open Ark’

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.

