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Lichtbron-inspiratie
Kliederkerk in de Lier
Afgelopen dinsdag was op NPO2 in het programma ‘Met hart en ziel’ de
Kliederkerk in de Lier te zien.
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/434434/Met_Hart_En_Ziel.html
In deze uitzending krijg je een mooi inkijkje hoe het er bij een Kliederkerk aan
toe gaat. Je ziet hoe ouders en opa’s en oma’s met de kinderen activiteiten
doen, meedoen met een viering en met elkaar eten. Ook in Wateringen is er
weer op 27 mei Kliederkerk. Het thema is ‘David en Goliath’. We gaan allemaal
stoere activiteiten doen, er is een korte viering en ook wij eten met elkaar!
Welkom op 27 mei bij de Kliederkerk Wateringen in de Mariaschool van 16.0018.00 uur!
ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Zondag 13 mei 2018
9.30 uur ds. O. Kroesen, Delft
Collecte: 1. Kerk in Actie: Zending 2. Jeugd en catechisatie
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Bij de dienst
Aanstaande zondag zal ds. O. Kroesen voorgaan uit Delft. Er is
kindernevendienst en kinderoppas. Allen van harte welkom!
Komende diensten
Zondag 20 mei 11.00 uur Oecumenische Pinksterviering in het Hofpark
Zondag 27 mei 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof, Heilig Avondmaal
Zondag 3 juni 9.30 uur ds. D. Verboom, Leiden
Namens de Kerkenraad
Onze dominee Jantine van Iersel-Veenhof heeft de Kerkenraad laten weten dat
zij begin mei een beroep heeft gekregen van de wijkgemeente LaakMoerwijk. De gemeenteavond van deze gemeente heeft unaniem
voorgestemd.
Jantine heeft nu drie weken de tijd om te reageren.
Uiteraard houden we u op de hoogte van het vervolgproces.
Margreeth Terpstra, scriba
Nachtzoen
Vorige week was ik te gast in het programma De Nachtzoen. Hier kunt u het
korte programma terugkijken: https://portal.eo.nl/programmas/tv/denachtzoen/gemist/2018/05/04-jantine-veenhof/
ds. Jantine van Iersel-Veenhof

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 afsluitend etentje in de Scrumpy Pub met de Godzoekers
27 mei 16.00-18.00 Kliederkerk in de Mariaschool in Wateringen
31 mei 20.00 uur Gemeenteavond in de Lichtbron

Jaargangen Kerkkontakt
Via een gemeentelid hebben we alle jaargangen van Kerkkontakt ontvangen
(vanaf 1986). Als je zo door een paar willekeurige kerkbladen bladert, kom je
allerlei dingen tegen. Bijdragen van dominees, bedankjes of overwegingen van
gemeenteleden, het instellen van commissies en gespreksgroepen en het
opheffen ervan, korte verslagen van Kerkenraadvergaderingen, wel en wee
van gemeenteleden etc.
Wellicht is er iemand in onze gemeente die het interessant vindt om aan de
hand van deze bladen een stuk geschiedenis over onze gemeente op te
schrijven. Naast een bundeling van een stuk historie kan het ook voor
gemeenteleden zelf of hun familie interessant zijn om stukjes over henzelf
terug te lezen. Het zou aardig zijn als iemand ook met die bril door de
jaargangen heen wil lezen.
Concreet is dus de vraag wie het interessant vindt om hier eens naar te
kijken? U kunt zich melden bij Margreeth Terpstra, tel. 06 45 28 74 27.

Musical ´Thuis – als de zoon van huis is ´ Nieuwe Kerk Rijswijk
In het weekend van 8, 9 en 10 juni 2018 wordt door de Protestantse
Gemeente Rijswijk in de Nieuwe Kerk in Rijswijk de musical ´Thuis´
uitgevoerd. Zowel het verhaal, de liedjes, de muziek, de regie, het decor en de
kleding is volledig door vrijwilligers bedacht, gemaakt en uitgevoerd.
Overigens is dit alweer de zevende musical die in deze traditie wordt gemaakt.
De deelnemers zijn uit verschillende kerkgenootschappen afkomstig.
Deze musical is geïnspireerd op het Bijbelverhaal van de verloren zoon. Onder
andere door improvisatieavonden is er een uniek verhaal geschreven. Modern
en actueel. Zich afspelend in de huidige tijd kunt u in ons nieuwe verhaal toch
dat oude, merkwaardige verhaal herkennen.
Waar en Wanneer zijn de voorstellingen?
Vrijdagavond 8 juni en zaterdagavond 9 juni, aanvang 20.00 uur,
zondagmiddag 10 juni aanvang 15.00 uur. Steenvoordelaan 364/366, 2284 EH
Rijswijk (bij winkelcentrum In de Boogaard, bereikbaar met NS stoptrein
station Rijswijk, bus 18, 23, 30, 50, 51, tram 17).
Wat is de toegangsprijs?
De toegangsprijs voor volwassenen is 9 euro, voor kinderen 5 euro (incl.
pauzedrankje)
Waar kan ik een kaartje kopen?
– u kunt kaartjes reserveren door een e-mail te sturen naar:
musicalprojectnk@gmail.com
– u kunt telefonisch kaartjes reserveren via 070 – 393 83 25 (af te halen bij
de kassa op gekozen dag)
– in de voorverkoop in de Nieuwe Kerk en de Oude Kerk Rijswijk na de
kerkdiensten in de maand mei 2018
– vóór de repetitie-avonden op 17, 24 en 31 mei van 19.30 tot 20.00 uur in de
Nieuwe Kerk
– indien nog voorradig aan de zaal

Oecumenische Vieringen
Op initiatief van de werkgroep Oecumenische vieringen wordt er gestart met
vieringen, zoals die in Taizé worden gehouden.
Met Taizé wordt bedoeld de daar gevestigde oecumenische
kloostergemeenschap, waar veel mensen vanuit de gehele wereld
bijeenkomen voor ontmoeting en bezinning.
De eerste Taizé viering wordt gehouden op ZATERDAG 02 JUNI a.s. om
19.00 UUR in de ST. ANDREASKERK in KWINTSHEUL. Voorganger tijdens
deze viering is Pastor Straathof.
In deze viering volgen we de liturgie voor het avondgebed, zingen we liederen
die ook in Taizé worden gezongen en worden we uitgenodigd tot het aansteken
van een kaars.
We lezen uit de Bijbel en overdenken dat en gebruiken we de stilte voor
persoonlijke inkeer.
Na de viering is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee/limonade te drinken
en zo elkaar te ontmoeten.

Bij deze viering zijn alle geloofsgemeenschappen van Wateringen en
Kwintsheul uitgenodigd.
Van harte welkom!
Jan Zonneveld

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. Jantine 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.

