Nieuwsbrief De Lichtbron 13 april tot 20 april 2018

Lichtbron-inspiratie
In een aantal gespreksgroepen is na de Pasen het verhaal van Tomas
behandeld. Zijn (on)geloof en twijfels helpen ons in onze twijfels. Jezus
veroordeelt Tomas niet, maar helpt hem. Het mag voor ons een uitnodiging

zijn om bij God en Jezus te komen met al onze vragen en twijfels.
Zondag 15 april 2018
9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Collecte: 1. Diaconie/ZWO 2. Kerk
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Bij de dienst
Aanstaande zondag lezen we het verhaal van Simon Petrus. Jezus vraagt hem
tot driemaal toe: ‘Heb je mij lief?’ We denken met elkaar na over oordelen en
Gods oordeel. Allen van harte welkom in deze dienst. Er is kindernevendienst

en kinderoppas.
Komende diensten
Zondag 22 april 9.30 uur ds. K. Wigboldus, Den Haag
Zondag 29 april 9.30 uur ds. D. Sonneveld, Zoetermeer
Zondag 6 mei 9.30 uur Jantine van Iersel-Veenhof

Agenda
17 april 19.30 uur Pastorale toerustingsavond voor ouderlingen en
bezoekmedewerkers
18 april 19.00 uur Oecumenisch Avondgebed ‘Open Ark’
19 april 14.45-15.15 uur Kinderclub in de Lichtbron (inloop 14.45u)
24 april 20.00 uur Kliederkerk Meet-up Wateringen (toerustingsavond vanuit
de landelijke Kliederkerk)
17 mei 14.45-15.15 uur Kinderclub in de Lichtbron (inloop 14.45u)
18 mei 19.00 uur 20-30-ers groep bij Adrienne
22 mei 10.00 uur Gespreksgroep in de Lichtbron

Nieuwe stijl Dodenherdenking 2018

De Dodenherdenking op vrijdag 4 mei om 19.00 uur in de Hervormde kerk op
het Plein in Wateringen zal dit jaar anders van opzet zijn.
De herdenking zal meer algemeen van aard zijn met een toespraak van de
gemeente Westland, een persoonlijk verhaal en een bijbelverhaal over het
jaarthema ‘Verzet’. Er is live muziek van Ton Willemsen (piano en zang), de
harpiste Jeannet van Wingerden en Jan van Westenbrugge bespeelt het orgel.
Na de plechtigheid is de stille tocht naar het monument bij het oude
gemeentehuis aan de Dorpskade. Daar klinkt het taptoesignaal van de
trompettist en om acht uur de twee minuten stilte. Vervolgens zullen
vertegenwoordigers van verschillende instanties een krans leggen.
Daarna bent u welkom in de Hervormde Kerk om koffie, thee of limonade te
drinken en om naar de voordracht van Theatergroep Wateringen te kijken.
Van harte uitgenodigd!
Voor informatie:
Wilma van der Lely (herv. Kerk), 06-48 62 65 91,
Annet de Niet (Oranje comité Wateringen): 06-18 27 82 38 of
Dukky Schreiber (Begeleidingsgroep Oecumenische Vieringen/BOV) 06-12 47
74 96.

Orgelconcert Jan van Westenbrugge

Op zaterdag 21 april a.s. zal de organist Jan van Westenbrugge het 2e concert
verzorgen in de serie Orgelconcerten 2018 op het befaamde Bätz-Witteorgel
van de Pleinkerk in Wateringen. Het thema van dit orgelconcert is
´Nederlandse Orgelkunst van Feike Asma tot Jan Zwart’.
De aanvang is 19.30 uur. De toegangsprijs is € 8,00 en € 7,00 voor 65+, incl.
een kopje koffie of thee na afloop van het concert. Kinderen t/m 16 jaar gratis
toegang.
Meer informatie op www.orgelwateringen.nl

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

Op woensdag 25 april 2018
geeft prof.dr. James Kennedy een lezing over
Dr. Martin Luther King
Martin Luther King overleed 50 jaar geleden ten gevolge van een aanslag.
Centraal staat wat de betekenis is van hem voor deze tijd.
Na de pauze kunnen er vragen worden gesteld en kan er een gesprek
plaatsvinden aan de hand van enkele stellingen.

Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, 2533 JT, Den Haag.
De entree bedraagt € 5,-. Voor dat bedrag krijgt u ook koffie/thee.
De avond begint om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur.

Pinksteren in het Park
Twee jaar geleden vierden we met ruim 250 mensen Pinksteren in het Park.
Wij vieren dat dit jaar opnieuw met alle kerken van Wateringen en Kwintsheul
en Boei ’90 uit Den Haag met een Openluchtviering in het Hofpark.
Pinksteren is het feest van de geboorte van de kerk. Je kunt ook denken aan
vuur, wind en de uitstorting van de Heilige Geest.
Al deze elementen komen bij elkaar in het feest in het Hofpark.
Samen zingen, samen vieren, samen sterk. Pinksteren in het Park!
Muzikale medewerking wordt verleend door jongerenkoor Corbulo en de
muziekband van de Volle Evangelische Maranatha Kerk (VEMK). Na de dienst
ontmoeten we elkaar bij een kop koffie, thee en limonade. Voor de kinderen is
er een speciaal programma tijdens de viering.
Bij slecht weer wijken we uit naar de Kolenkit, Harry Hoekstraat 37
Wateringen
Voor meer informatie: Jan Zonneveld, 06-19 97 71 58 of Dukky Schreiber, 0612 47 74 96
Zondag 20 mei 2018
Voorweide Hofpark Wateringen
11.00 uur

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.

