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Lichtbron-inspiratie
Paasgedicht: Gebed om licht (Jaap Zijlstra)
U komt mij, lieve God
zo nederig nabij,
in dagen van gemis
en moeite vindt u mij.
Een man van smarten
die ter aarde valt en schreit,
Een lotgenoot, een vriend
o Heer die bij mij zijt,
U daalt het duister in,
u deelt mijn angst en pijn,
Zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,
Ik bid u, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.
Ik wens u en jullie allen heel gezegende Paasdagen toe!
ds. Jantine van Iersel-Veenhof

Zondag 1 april 2018, Eerste Paasdag
9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof, gezinsdienst met medewerking van
trompettist Dik Ton
Collecte: 1. JOP Paascollecte - Kliederkerken 2. Kerk
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.

Bij de dienst
Met Pasen vieren we in de gezinsdienst dat Jezus is opgestaan! In deze dienst
verleent Dik Ton zijn medewerking op de trompet samen met Cees de Maa op
het orgel. Van harte welkom bij deze Paasdienst in De Lichtbron!
ds. Jantine van Iersel-Veenhof

JOP Paascollecte
1 april 2018

Help de Kliederkerk groeien

Met Pasen, zondag 1 april, is de landelijke
collecte bestemd voor het werk van JOP, Jong Protestant. JOP ondersteunt
gemeenten bij het opzetten Kliederkerk, een missionaire activiteit, waarin
jongeren en ouderen op een creatieve manier de betekenis van bĳbelverhalen
ontdekken. Samen vieren, eten en al kliederend ontdekken wat geloven in God
en het volgen van Jezus betekent. Veel gezinnen die de weg naar de kerk vaak
niet meer weten te vinden, worden door deze vorm van kerkzĳn aangesproken.
Er zijn inmiddels meer dan 130 Kliederkerken gestart. Ook in Wateringen is er
De Kliederkerk!

De Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn
waarin jong en oud samen op een creatieve manier
de betekenis van Bijbelverhalen ontdekt.

Kliederkerk Wateringen
@KliederkerkWateringen

JOP brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar
in verbinding en ondersteunt hen met tips en advies om verder te groeien in
geloof en creativiteit.
Geef in de collecte op de eerste Paasdag!
We danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage!

Kindernevendienst

Afgelopen zondag hebben
we weer kleurrijke
palmpasenstokken
gemaakt. Er volgde een
kleine optocht door de kerk,
zodat iedereen ze kon
bewonderen.
Tot Paaszondag, de
kindernevendienst

Komende diensten
Zondag 8 april 9.30 uur ds. W. van der Schee, Haarlem
Zondag 15 april 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Zondag 22 april ds. K. Wigboldus, Den Haag

Van de diaconie.
Onvoorwaardelijke liefde
Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië
de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een
dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de
eindjes aan elkaar knoopt. Als moeder wil je maar één ding voor
je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op

een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op.
We hebben de afgelopen 6 weken 6 projecten belicht voor het
spaardoosje.
We hopen dat ze goed gevuld zijn.
U mag het spaardoosje op paaszondag meenemen naar de kerk
en de Diaconie neemt het in ontvangst. Mocht u er niet zijn,
geen probleem. U kunt het daarna op een andere zondag ook
aan dienstdoende diaken geven.
Als Diaconie zorgen we ervoor dat de opbrengst bij deze mooie
projecten terechtkomt.
Agenda
4 april 19.30 uur gespreksgroep bij Arie en Harmke Verkerk, Tomatenlaan 27,
Den Haag
10 april 10.00 uur Gespreksgroep in de Lichtbron
12 april 20.00 uur Godzoekers in de Scrumpy Pub
18 april 19.00 uur Oecumenisch Avondgebed ‘Open Ark’
19 april 14.45-15.15 uur Kinderclub in de Lichtbron (inloop 14.45u)
18 mei 19.00 uur 20-30-ers groep bij Adrienne

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

