Nieuwsbrief De Lichtbron 6 – 13 april 2018

Lichtbron-inspiratie: Wie heeft Hij dan?

Christus heeft geen andere handen
dan onze handen
om vandaag zijn werk te doen.
Hij heeft geen andere voeten
dan onze voeten
om de mens te geleiden op zijn weg.
Hij heeft geen andere mond
dan onze mond om de mens te verhalen
hoe Hij stierf en weer verrees.
Hij heeft geen andere hulp
dan onze hulp om de mens nader
tot Hem te brengen.
Maar als onze handen nu eens
drukker zijn met ander werk
dan met het zijne?
Wie heeft Hij dan...
... om over zijn liefde te vertellen?
... om zijn Licht te verspreiden?
... om Hem te loven voor
wat Hij voor ons heeft gedaan?
Wie?
Uit: Woord & Weg, auteur niet bekend
Zondag 8 april 2018
9.30 uur ds. W. van der Schee, Haarlem
Collecte: 1. Voedselbank 2. Kerk
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.

Bij de dienst
In deze dienst zal voorgaan ds. Wim van der Schee. Hij is 22 jaar predikant
geweest in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), in Loenen aan de Vecht en
in Amsterdam-West. Nu is hij beroepbaar predikant in de Protestantse Kerk. Hij
woont in Haarlem met zijn vrouw en jongste kinderen.

Komende diensten
Zondag 15 april 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Zondag 22 april 9.30 uur ds. K. Wigboldus, Den Haag
Zondag 29 april 9.30 uur ds. D. Sonneveld, Zoetermeer
Van de diaconie

De spaardoosjes van de 40 dagentijd kunnen ook de
komende zondagen nog ingeleverd worden. Aanstaande
zondag zal Peter de Jongh ze aanpakken.
We hopen op een mooie opbrengst, de diaconie

Agenda
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

