Nieuwsbrief De Lichtbron 9-16 maart 2018

Lichtbron-inspiratie
Een gemeentelid stuurde me deze afbeelding. Zelf ontvang ik ook elke dag een
tekst van deze 40-dagenretraite van de website www.ignatiaansbidden.org.

"Smal is de weg naar het leven" (Matteüs 7:14)
De weg naar het leven, ook de weg van de liefde,
is geen gemakkelijke weg.
Je moet ervoor kiezen.
Je moet er trouw aan blijven.
ds. Jantine van Iersel-Veenhof

Zondag 11 maart 2018, vierde zondag van de Veertigdagentijd, Heilig
Avondmaal
9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Collecte: 1. Kerk in Actie, veertigdagentijdcollecte 2. Kerk
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.

Bij de dienst
Aanstaande zondag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal op deze vierde
zondag van de Veertigdagentijd. We vieren deze zondag dat de vreugde van
Pasen dichterbij komt. Het thema is: Een kostbaar bezit. Iedereen van harte
welkom in deze dienst. Er is kindernevendienst en kinderoppas.

Komende diensten
Zondag 18 maart 9.30 uur ds. B. Schoone, Poeldijk
Zondag 25 maart 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof, Palmpasen
Donderdag 29 maart 19.30 uur ds. J.G. van Iersel-Veenhof, Witte Donderdag,
Heilig Avondmaal
Vrijdag 30 maart 19.30 uur ds. J.G. van Iersel-Veenhof, Goede Vrijdag
Zondag 1 april 9.30 uur ds. J.G. van Iersel-Veenhof, Eerste Paasdag,
Gezinsdienst met medewerking van trompettist Dik Ton.

Van de diaconie
Collecte 11 maart: Avondmaalscollecte voor Samenwerkingsverband De
Tien
De avondmaalscollecte is bestemd voor de zes projecten van
Samenwerkingsverband De Tien. Deze
zondag aandacht voor het project
Mano a Mano. Mano a Mano betekent
Hand in Hand. Het is een christelijke
organisatie die hulp verleent in de
Dominicaanse Republiek, waar die
hulp ook maar nodig is. Veelal
ontbreekt het de mensen aan
basisbehoeften als goede woningen,
gezondheidszorg, onderwijs en schoon
drinkwater. Mano a Mano voert

projecten uit met groepen vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken, en
de lokale bevolking. Door jarenlange ervaring weet Mano a Mano de hulp te
brengen waar het nodig is. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen!
Overschot Diaconie (rappel)
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.
U kunt zich hiervoor opgeven via de
intekenlijst die nog deze zondag 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.
Iedereen van harte welkom!

Agenda
13
15
20
20
21
21
22

maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart

16.30 uur Q-time in De Lichtbron
15.15-16.15 uur Kinderclub in De Lichtbron (inloop 14.45 uur)
10.00 uur Gespreksgroep in De Lichtbron
16.30 uur Q-time in De Lichtbron
15.00 uur Wijkmiddag in De Lichtbron met soep en een broodje
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed ‘Open Ark’
20.00 uur Godzoekers in de Scrumpy Pub

Van de redactie
Kent u gemeenteleden die de digitale Nieuwsbrief van de Lichtbron ook willen
ontvangen of misschien niet meer? Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor
19.00 uur. Laat het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com

