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Lichtbron-inspiratie
Het boekje Ik ben geliefd is een boekje vol geloofsverhalen van
jongeren en kinderen, met tips voor een goed gesprek. Je kunt het nu
gratis bestellen op https://jop.nl/themas/geloofsopvoeding/gratis-boekje-ikben-geliefd
Het boek "Ik ben geliefd!" telt maar liefst 72 pagina’s met oprechte
geloofsverhalen. Verhalen van jongeren die geraakt zĳn. Verhalen die raken. En
die jong en oud verbinden door ze te delen.

Bĳvoorbeeld het verhaal van Lynn (7 jaar): “...De eerste keer dat ik God echt
voelde, was ik 6 jaar. Toen ik aan het bidden was, voelde ik God ineens. Ik
werd zomaar een beetje blĳer. Het leek net of een heel grote teddybeer mĳ
knuffelde...”
Daan (13) en Martin (56): “...Ik vind
het erg bĳzonder dat we voor elkaar
bidden. Ik zie het als een mooi gebaar
dat ook van God komt. We kunnen zo
betrokken op elkaar zĳn…”
Hiltje (13): “...Ik heb God ook verteld
over het pesten. Hĳ wist ervan. En ik
geloof dat God mensen in moeilĳke
tĳden helpt….”
Zondag 22 april 2018
9.30 uur ds. K. Wigboldus, Den Haag
Collecte: 1. PKN: Eredienst en kerkmuziek 2. Kerk
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.

Bij de dienst
Zondag is het de 4de zondag van Pasen: Zondag Jubilate. In deze dienst zal
voorgaan ds. Klaas Wigboldus uit Den Haag. We lezen in deze dienst Johannes
9, het genezingsverhaal over de blindgeborene. Dit lange verhaal lezen we in
z’n geheel, steeds afgewisseld met een acclamatie voor de Paastijd, Lied 368f.
Komende diensten
Zondag 29 april 9.30 uur ds. D. Sonneveld, Zoetermeer
Zondag 6 mei 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Donderdag 10 mei 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof, Hemelvaartsdag
(Gezamenlijke dienst met de Hervormde Kerk aan het Plein)
Zondag 13 mei 9.30 uur ds. O. Kroesen, Delft

Verwacht beroep op Jantine
Onze dominee, Jantine van Iersel-Veenhof, heeft vorige week de kerkenraad
meegedeeld dat er naar verwachting een beroep op haar zal worden uitgebracht
vanuit de wijkgemeente Laak-Moerwijk. Deze wijkgemeente, die onderdeel
uitmaakt van de Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage, is bij velen van u
bekend vanwege de Marcuskerk. Ook de Kerk In Laak behoort tot deze
gemeente.
Eind april houdt de kerkenraad van de wijkgemeente Laak-Moerwijk een
gemeentevergadering waarin zal worden voorgesteld een beroep uit te brengen
op Jantine. Zodra dat voorstel is aangenomen, zullen we samen met Jantine de
datum bepalen waarop zij afscheid zal nemen van onze gemeente.
Wij vinden het voor Jantine, Tim en hun zoon Sep heel fijn dat dit beroep op
Jantine haar pad komt, te meer daar Jantine zelf ook heel sterk voelt dat zij in
deze gemeente van betekenis kan zijn. Aan de andere kant vinden we het ook
erg jammer dat zij onze gemeente gaat verlaten. Afgelopen zondag is ook de
gemeente van Laak-Moerwijk hierover geïnformeerd.
De kerkenraad

Van de diaconie
Collectes: Van harte aanbevolen!
Op 22 april is de eerste collecte bestemd voor
Eredienst en Kerkmuziek, een landelijke collecte van
de PKN.
Veel mensen zĳn op zoek naar spiritualiteit en
zingeving, maar vinden dat niet altĳd in de zondagse
eredienst. De Protestantse Kerk ondersteunt
gemeenten die zoeken naar nieuwe vormen en
andere muziek voor hun vieringen, door ervaringen
te bundelen en materialen te delen. In Rwanda
spelen muziek en dans van oudsher een grote rol in
de erediensten. De kerk biedt jongeren de ruimte
om hun eigen muziek in de dienst en in een
kindernevendienst te laten horen. De Protestantse
Kerk ondersteunt de pioniersplekken in Nederland en de Kerk in Rwanda. Geef
aan de collecte, zodat mensen langs nieuwe wegen en in nieuwe vieringen hun
geloof kunnen beleven.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk.
Op 29 april is de eerste collecte weer
een doelcollecte: Carma Inloophuis.
Elke dinsdag- en vrijdagmorgen is het
inloophuis van 10 tot 12 uur. U kunt
hier terecht voor al uw vragen over
uzelf of een naaste van u, aan de
Dijkweg 21 in Naaldwijk. Voor jongeren
tot 16 jaar die op de een of andere
manier met kanker te maken hebben,
is er speciaal Young Carma, met onder
andere knutselen en timmeren. Verder
zijn er mogelijkheden voor o.a. meditatie, reiki, yoga, koorzang, uitjes,
workshops, brei- en haakcafé, en lezingen of informatieavonden over
uiteenlopende onderwerpen. Bezoek de site: inloophuiscarma.nl voor meer
informatie. U kunt zich op de site ook opgeven voor de nieuwsbrief van Carma.
De tweede collecte is voor de kerk.
Opbrengsten diaconale collectes
Hierbij willen we u informeren over de bijzondere collectes van februari en
maart. De collectes voor de Voedselbank Westland hebben € 281,75
opgebracht. Een prachtig bedrag! De inzameling van goederen heeft nog eens 4
volle kratten opgeleverd.
De doelcollecte voor het project van Wim van den Burg in Kenia heeft € 118,70
opgebracht. De Voorjaarszending van KiA kon op een bijdrage van € 91,55 van
onze gemeente rekenen; de 40-dagentijdcollecte heeft € 89,69 en de
Paascollecte voor JOP heeft € 228,15 opgebracht.
De 2 collectes voor Samenwerkingsverband De Tien hebben samen € 244,82
opgebracht voor de 6 projecten. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan deze
mooie doelen!

Overschot diaconie
Van het resultaat van 2017 kan uw Diaconie/ZWO € 1.500 besteden aan goede
doelen! In januari hebben wij u gevraagd om hiervoor doelen aan te dragen. We
stellen op de gemeentevergadering voor de volgende doelen hiermee te
ondersteunen: Westland Missionair, Strandgoed Ter Heide, Lunchroom
Bijzonder –alle drie in Westland-, en Girls Empowerment Foundation in Kenia.
Hierover verneemt u later meer.
Bid- en Dankdag
Het is een goede gewoonte in onze gemeente om met Bid- en Dankdag stil te
staan bij gewas en arbeid. We vieren dat de laatste jaren steevast met een
groep van 20-25 personen met een maaltijd, een paar liederen, een tekst en
een korte overdenking en/of creatief moment. Op 14 maart was de laatste

Bidstond gepland, waarbij we helaas 6 inschrijvingen telden. Misschien een
teken om het op een andere manier op te pakken. Misschien konden door
samenloop van omstandigheden maar weinig mensen zich opgeven. In ieder
geval hebben we deze bijeenkomst niet door laten gaan, en degenen die zich
wel hadden opgegeven afgebeld.
In november is er weer op een woensdag dankdag. De diaconie zal deze dag
voorbereiden, en bekijken of er voldoende animo voor is. Mocht dat niet zo zijn,
is het tijd voor een eigentijdse invulling hiervan. Uiteraard zien we allemaal dat
de tijden en omstandigheden aan verandering onderhevig zijn, waardoor het
perspectief op ‘gewas en arbeid’ mogelijk is veranderd.
U kunt eind oktober in ieder geval de uitnodiging weer tegemoet zien.
Uw diaconie.

Boei90 zelfstandig
Zoals u wellicht weet, zijn Marriët van de Heuvel en Liesbeth Laan als ouderling
vanuit De Lichtbron naar Boei90 uitgezonden. Marriët heeft recent aangegeven
dat zij haar ambt na elf jaar wil beëindigen. Het Leiderschapsteam van Boei90
heeft verder aan onze kerkenraad aangegeven dat het de ambtelijke relatie van
Liesbeth Laan als ouderling vanuit onze gemeente niet wil verlengen omdat de
verwachting is dat Boei90 aan het eind van dit jaar een zelfstandige status kan
krijgen binnen de PKNAangezien er inmiddels ook geen ambtelijke lijn meer is
vanuit de Nederlandse Hervormde Gemeente in Wateringen, zal Boei90 daarom
vanaf nu als zelfstandige gemeente functioneren.

Boei90 heeft verder ingestemd met de voordracht van Robin Bulsing als
voorganger van Boei90. Robin is aangesteld voor 50 procent en is deze week
gestart. Op 13 mei wordt er in de dienst van Boei90 extra aandacht besteed aan
de komst van Robin Bulsing.
De kerkenraad
Agenda
24 april 20.00 uur Kliederkerk Meet-up Wateringen (toerustingsavond vanuit de
landelijke Kliederkerk)
25 april 20.00 uur lezing met discussie over Martin Luther King in de
Marcuskerk in Den Haag
16 mei 19.00 uur Oecumenisch Avondgebed ‘Open Ark’
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
20 juni 19.00 uur Oecumenisch Avondgebed ‘Open Ark’
22 mei 10.00 uur Gespreksgroep in de Lichtbron

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

