Nieuwsbrief De Lichtbron 2 maart 2018 – 9 maart 2018

Lichtbron-inspiratie
Heb lief en doe wat je wilt.
Als je zwijgt, zwijg uit liefde.
Als je spreekt, spreek uit liefde.
Als je iemand terechtwijst, doe het uit liefde.
Als je vergeeft, vergeef uit liefde.
Laat de wortel van de liefde in je binnenste groeien.
Uit die wortel kans slechts het goede voortkomen.
Augustinus
Zondag 4 maart 2018, derde zondag van de Veertigdagentijd
9.30 uur ds. J.C. Donner, Den Haag
Collecte: 1. Kerk in Actie 2. Kerk
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Bij de dienst
Aankomende zondag zal ds. J.C. Donner voorgaan uit Den Haag. Er is
kindernevendienst en kinderoppas. Allen van harte welkom in deze dienst.
Komende diensten
Zondag 11 maart 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Zondag 18 maart 9.30 uur ds. B. Schoone, Poeldijk
Zondag 25 maart 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof

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”

Protestants Christelijke Ouderen Bond
1963 – 2018
55 jaar

Op 13 maart 1963 vond, waarschijnlijk in de Voorzaal van de Kerk aan het
Plein, de Oprichtersvergadering plaats.
De bedoeling van deze vergadering was tot het komen van een Bestuur.
Er waren 10 personen aanwezig om aan de stemming deel te nemen.
De eerste voorzitter werd de heer L.M. Meijburg. De secretaris, de heer A. van ’t
Geloof en de penningmeester de heer J.J. Dijkshoorn.
Het doel van de middagen was om gezellig en leerzaam bezig te zijn.
Tot op de dag van vandaag zijn onze soosmiddagen gezellige middagen, men
kan klaverjassen, jokeren, er kunnen mooie kaarten gemaakt worden en men
kan zich met andere spelen vermaken zoals rummikub, maar wat heel
belangrijk is, we hebben belangstelling voor elkaar en leven met elkaar mee.
Twee maal per jaar wordt er een gastspreker uitgenodigd, waarbij er een grote
opkomst van de leden is.
Er zijn in die jaren veel gezellige dagtochten gemaakt en voor dit jaar is er ook
één in voorbereiding.
Omdat onze afdeling 55 jaar bestaat, zijn veel leden ons in die jaren ontvallen
en het zou zo fijn zijn wanneer we toch weer nieuwe leden kunnen inschrijven,
die besluiten om lid te worden van de PCOB.
Vorig jaar is de PCOB samen gegaan met de KBO.
De KBO-PCOB is met meer dan een kwart miljoen leden de grootste
Seniorenorganisatie van Nederland.
Wij maken ons sterk voor een samenleving, waarin senioren volwaardig kunnen
meedoen en mensen omzien naar elkaar.
Op 6 en 20 maart a.s. komen we weer voor onze soosmiddag tezamen in “De
Smidse” van 14.00 uur tot 17.30 uur.
Op 20 maart zullen we aandacht besteden aan het jubileum.
Hebt U een probleem om naar de soosmiddagen te komen, dan kunt U bellen
naar mevrouw J. Bakker – de Zoete, telefoon 0174 – 293323.
Namens het Bestuur,
E.F. Abbo – van Engelenburg
Tel. 0174-295106

Van de redactie
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.

