Nieuwsbrief De Lichtbron 27 – 4 mei 2018

Lichtbron-inspiratie
Psalm 150 Alles wat leeft, zing voor de Heer (Bijbel in gewone taal)
1Halleluja!
Zing voor God in zijn heilige tempel,
zing voor hem in zijn hemels paleis.
2 Zing voor hem, want hij doet wonderen.
Zing voor hem, want groot is zijn macht.
3-5 Zing voor hem!
Klap in je handen en dans.
Zing voor hem en maak muziek.
Speel op harpen en op fluiten,
speel op trommels en trompetten,
dank hem met alle instrumenten.
6 Alles wat leeft, zing voor de Heer!
Halleluja!

Bij de dienst
Aanstaande zondag zal ds. D. Sonneveld voorgaan uit Zoetermeer. Van harte
welkom in deze dienst en er is kinderoppas en kindernevendienst.
Komende diensten
Zondag 6 mei 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Donderdag 10 mei 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof, Hemelvaartsdag
Zondag 13 mei 9.30 uur ds. O. Kroesen, Delft
Dienst op Hemelvaartsdag in De Lichtbron
Er blijkt een misverstand te zijn ontstaan over de dienst op Hemelvaartsdag. Dit
is een gezamenlijke dienst met de Hervormde gemeente, die begint om half
tien. Zoals ieder jaar wordt deze dienst gehouden in De Lichtbron. De kerk aan
het Plein is dan gesloten.
Agenda
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
22 mei 10.00 uur Gespreksgroep in de Lichtbron
23 mei 19.30 uur Gespreksgroep bij Ria en Henk Jongerius, Heulweg 103,
Kwintsheul
24 mei 19.00 uur Afsluiting Godzoekers in de Scrumpy Pub met eten!

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 life 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 (Begeleidingsgr.Oecumenische Vieringen/BOV)06-12 47 74 96.

PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond
Op 1 en 15 mei komen wij weer bijeen voor onze gezellige soosmiddagen in “De
Smidse” van 14.00 uur tot 16.30 uur. Dit zijn de twee laatste soosmiddagen
voor de vakantie.
Op 29 mei a.s. hebben wij onze “Uitgaansdag”.
Eerst rijden we door het “Groene Hart” naar Nieuwerkerk aan de IJssel, waar in
een Van der Valk restaurant, een uitgebreid lunch-buffet voor ons klaar staat.
Daarna bezoeken we een Kaasboerderij in Ouderkerk aan de IJssel, waar we
een rondleiding en een videopresentatie te zien krijgen en natuurlijk een bezoek
aan het Kaaswinkeltje, waar we de kaas kunnen proeven.
Wanneer U zich nog niet hebt opgegeven en toch graag mee wilt gaan, neem
contact op met mevrouw J. Bakker – de Zoete, telefoon 0174 – 293323 of met
de heer J. van der Snoek, telefoon 0174 – 295289.
Leden betalen 30 euro en niet leden/introducees 37,50 euro.
Het volledige programma hebt U in Plein*Nieuws en in de Nieuwsbrief van april
kunnen lezen.
Meld U snel aan, want vol is vol!!
De soosmiddagen beginnen na de vakantie weer op dinsdag 11 september, het
rooster voor de tweede periode van 2018 ontvangt U eind augustus in het
Ledenblad en wordt ook weer afgedrukt in Plein*Nieuws.
Namens het Bestuur,
E.F. Abbo – van Engelenburg
Telefoon 0174-295106

TE HUUR : Ruim en licht 4 kamer hoekappartement op de eerste etage aan
de Treslonglaan 90 te ’s-Gravenhage (Wateringse Veld).
Inlichtingen en bezichtiging : 06 53 184 715.
Protestantse Gemeente De Lichtbron, algemene informatie
Predikant: ds. Jantine van Iersel-Veenhof, tel. 0174-271624, jgveenhof@gmail.com
Scriba: Margreeth Terpstra-Zeilstra, tel. 0174-221982, mtterpstra@caiway.net
en Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com
Pastorale zaken: ds. J.van Iersel Veenhof of Ria Jongerius-van Holst, tel. 06-47460600.
www.protestantsekerk-delichtbron.nl
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

