Nieuwsbrief De Lichtbron 23 februari 2018 – 2 maart 2018

Lichtbron-inspiratie - “Over gemeenschap”
Afgelopen week zijn de wijkavonden weer gestart. We hadden met elkaar een
mooie avond waarop we ons leven en geloof met elkaar mochten delen. In
allerlei vragen kwam de waarde van onze gemeenschap naar voren. Ook hoe we
op zondagmorgen gevoed worden in het geloof en elkaar mogen ontmoeten en
zo met elkaar meeleven in alles wat ons bezighoudt. Dat het fijn is om elkaar te
zien en een hechte gemeenschap te zijn. Dat doen we met God en met elkaar!
We hebben elkaar nodig, ook op de zondagen! Ik hoop dat we onderweg naar
Pasen die gemeenschap mogen ervaren in de zondagen en op allerlei andere
momenten.
ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Zondag 25 februari 2018, tweede zondag van de Veertigdagentijd
9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Bij de dienst
Aanstaande zondag is de tweede zondag van de Veertigdagentijd en staan we
stil bij het verhaal van de verheerlijking van Jezus op de berg. De uitstraling
van Jezus maakt diepe indruk op Petrus. Ook we lezen we hoe Paulus door
Jezus geïnspireerd wordt. Het thema van deze dienst is: Wat is jouw uitstraling?
We denken erover na wat de uitstraling en de boodschap van Jezus met onze
uitstraling doet! Hoe leven wij de boodschap van Jezus in ons dagelijks leven?
Komende diensten
Zondag 4 maart 9.30 uur ds. J.C. Donner, Den Haag
Zondag 11 maart 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Zondag 18 maart 9.30 uur ds. B. Schoone, Poeldijk
Uit de gemeente
In onze gebeden bidden we voor Cees Moerman. We bidden hem de kracht en
liefde van God toe en de nabijheid van mensen. Ook bidden we voor Pieter en
Catharina Sekeris nu Catharina is opgenomen in het verpleeghuis van de WZH
Hoge Veld. We bidden zowel Catharina als Pieter de kracht en hulp van God toe
in deze verdrietige tijd. Ook bidden we voor alle zieken thuis en voor allen die
het psychisch moeilijk hebben. Dat de liefde van God en mensen hen nabij mag
zijn.
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 25
februari liggen voor de laatste maal enquêteformulieren in de hal van de kerk.
Enquêteformulieren kunnen tot eind deze maand ook worden aangevraagd bij
de scriba, boskerfriso@gmail.com of 0174-294720.

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.
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)

Agenda
3 maart 19.30 uur orgelconcert Arjan Breukhoven in de Hervormde kerk
6 maart 16.30 uur Q-time in De Lichtbron
8 maart 20.00 uur Wijkavond bij Jan en Sjoukje Stolk
9 maart 19.00 20+groep bij Fenna
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’
22 maart 15.15-16.15 uur Kinderclub in De Lichtbron (inloop 14.45 uur)
Passie- en Paasconcert in Scheveningen
Het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor ‘De Gouwestem’ en ‘The Martin Mans
Formation’ komen met Pasen weer naar de Oude Kerk, Keizerstraat 8 in
Scheveningen.
Op zaterdag 31 maart 2018 bent u van harte welkom op het derde Passie -en
Paasconcert. De aanvang is om 20.00 uur, maar de deuren gaan al om 19.15
uur open. Hoewel er veel kosten aan deze concerten zijn verbonden, gunt de
organisatie u gratis toegang. Er wordt wel gecollecteerd: van harte aanbevolen!
De begeleiding op deze avond is in handen van Aarnoud de Groen op het orgel,
Mark Brandwijk op de vleugel en Carina Bossenbroek op de panfluiten. Dit alles
onder de bezielende leiding van Martin Mans. Dominee C. van Velzen verzorgt
een meditatie.
Behalve het grootste mannenkoor van Nederland gaat u ook ‘The Martin Mans
Formation’ horen. Dat bestaat uit zangers die ook lid zijn van ‘De Gouwestem’
maar met een eigen repertoire.

Orgelconcert door Arjan
Breukhoven
De nationaal en internationaal
bekende organist Arjan
Breukhoven zal op zaterdag 3
maart a.s. het eerste
orgelconcert verzorgen in de
serie Orgelconcerten 2018 op
het befaamde Bätz-Witteorgel
van de Hervormde kerk in
Wateringen. Breukhoven heeft
een aantrekkelijk programma
samengesteld met bekende en
minder bekende componisten.
Het concert vindt plaats op
zaterdag 3 maart en begint om
19.30 uur. De kerk is open
vanaf 19.00 uur.
De toegangsprijs is € 8,00 en €
7,00 voor 65+, inclusief het
programma en een kopje koffie
of thee na afloop. Kinderen t/m
16 jaar hebben gratis toegang.
Meer informatie en het
programma op
www.orgelwateringen.nl
Collecte 25 februari: Project Wim van der Burg
Deze week is de doelcollecte bestemd voor de projecten van Wim van den Burg
in Kenia. Hier onder een stukje van de site van Wim:
De droogte in Oost-Afrika heeft een alarmfase bereikt. In Mpeketoni is er een
zeer groot tekort aan water omdat er al bijna een jaar geen regen is gevallen.
Mens en dier zijn in gevaar! Vee en wild verhongeren. In de regio waarin het
Kenia Project werkzaam is, wordt er ook door veel mensen honger geleden. Wij
kunnen dit niet lijdzaam aanzien zonder actie te ondernemen. Farmers’ Court en
Tamani Junior School zijn de enige plekken waar nog steeds voldoende water is
vanwege de boreholes, maar onder de leerlingen van de school en onze
werknemers heerst wel honger. Wij kunnen niet iedereen helpen, maar wel
velen en daarom hebben we een noodhulp plan opgezet. Daarbij beperken we
ons tot de gezinnen, die horen bij de leerlingen van Tamani en de werknemers
van Farmers’ Court.
Er is een overlevingspakket
samengesteld, dat er als volgt
uit ziet:
Wij willen hulp bieden aan 350
gezinnen dus ongeveer 2.000
mensen aan gezinnen
behorend bij Farmers’ Court
en Tamani.
Een overlevingspakket kost in
Kenia omgerekend 70 euro en
is voldoende voor 6 weken

waarbij alles wordt georganiseerd in eigen beheer door het Kenia Project.
Het is mogelijk om volledige pakketten te sponsoren. Afhankelijk van het succes
van de actie wordt bepaald hoeveel en welke gezinnen kunnen worden
geholpen. Hopelijk hoeven wij die keuzes niet te maken indien er voldoende
steun binnenkomt.
Meer informatie vindt u op de site www.wimvandenburg.nl of op zijn Facebookpagina.
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Opbrengsten diaconale collectes
We willen er een goede gewoonte van maken, om regelmatig de diaconale
collectes met een bijzondere bestemming terug te koppelen.
December: Zonnebloem Kwintsheul: € 62,35; Stichting Leergeld Westland
(Kinderkerst): € 295;
KiA, Kinderen in de Knel: € 329,09.
Januari: PKN, Catechese en educatie € 96,65; PKN, Oecumene: €49,70;
Oecumenische dienst, Hospice Beukenrode: € 445,70; Carma Inloophuis: €
101,80.

Overschot Diaconie
Het is een goede gewoonte om het overschot van het afgelopen jaar te delen
over een aantal projecten. Het overschot bedraagt ongeveer € 1.600, en we zijn
op zoek naar drie projecten waar een gedeelte van het overschot al het verschil
kan maken. Weet u een mooi project, geef dat dan door aan uw diaconie. Wij
zullen zorgen voor een voorstel van verdeling op de gemeentevergadering.
Uw suggestie is van harte welkom!

Biddag voor gewas en arbeid
Op woensdag 14 maart is het biddag
voor gewas en arbeid. Dit wil de
diaconie weer vieren met
gemeenteleden door het nuttigen van
een eenvoudige maaltijd en aansluitend
is er een korte viering. We beginnen
om 18 uur met de maaltijd, en rond 20
uur sluiten we gezamenlijk af. Iedereen
is hiervoor van harte uitgenodigd.
U kunt zich hiervoor opgeven via de
intekenlijst die komende zondagen na
de dienst in de hal van de kerk ligt.
Wilt u ook een gerecht maken, dan kunt u dat ook op deze lijst aangeven. We
delen samen de gerechten die worden meegenomen.

40 dagentijd
De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van
oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed.
We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden
van onze naasten, dichtbij en ver weg.
In deze veertigdagentijd willen we als Diaconie
stilstaan bij 6 projecten van Kerkinactie met als
thema onvoorwaardelijke liefde.
Afgelopen zondag hebben veel gemeenteleden al een

spaardoosje gekregen,maar de komende weken kunt u er ook een meenemen
van de tafel in de hal.
U kunt thuis sparen tot aan Pasen.
In principe willen we de 6 projecten een gelijk bedrag geven. Maar als u een
sterke voorkeur heeft voor 1 of 2 projecten kunt U dat met een briefje in het
spaardoosje aangeven met het project dat u voorkeur heeft.
Op Paaszondag kunt u het spaardoosje weer inleveren. Elke week in de
nieuwsbrief besteden we aandacht aan 1 project. Voor deze zondag is dat
Armoedebestrijding door SchuldHulpMaatje

Project 2: Armoedebestrijding door SchuldHulpMaatje
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden.
Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. Een moeder uit Amsterdam
vertelt: ‘Ik heb geen gat in m’n hand, maar moet alles in m’n eentje regelen.
Door een fout met de kinderopvangtoeslag raakte ik in de schulden. Ik durfde
de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje die mij helpt.’
In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke
organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden
vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te
coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. Per jaar worden zo’n 6.000
mensen persoonlijk begeleid. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet
om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.
Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals
SchuldHulpMaatje in Nederland. Van harte aanbevolen!
Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet heeft Kerk in Actie ook dit
jaar weer de 40dagentijd-app. Deze app leidt je door de 40dagentijd met
inspirerende teksten, gebeden, foto’s of praktische tips.
In de 40dagentijd bereiden we ons voor op het paasfeest. Het is een tijd van
bezinning en versobering. Deze app helpt je om in de 40dagentijd ook echt tijd
te vinden om hiermee bezig te zijn.
Download de app en doe je 40dagentijd met Kerk in Actie. Kijk op
www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp

Ingezonden schrijven van Cornelis Straatman n.a.v. de extra Nieuwsbrief van Margreet
Terpstra
Vaak wordt dit soort desinformatie expres geplaatst om onze Kerkenraad onder druk te
zetten en ze bij voorbaat de zwarte Piet toe te spelen.
Het is m.i. niet de taak van de Kerk om het ruimte probleem van scholen op te lossen. Zeker
niet om daar financieel op te moeten toeleggen. Houdt die begroting dan ook scherp in de
gaten en laat U niet klem zetten. Misschien moet voordat een definitief besluit genomen
wordt daar een aparte Gemeente vergadering van de Lichtbron voor gehouden worden.
Persoonlijk vertrouw ik Gemeenteraden helemaal niet op dat terrein.
Collecte zondag 4 maart 2018
40dagentijd 2018 in het teken van Onvoorwaardelijke Liefde

Sterke vrouwen opleiden op Papoea
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land
en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij
waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en
nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in
brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen
praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds
meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan
kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.
Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie zoals P3W in
West-Papoea.
Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. collecte 40dagentijd.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

