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Lichtbron-inspiratie
Ik vond het mooi om na afloop van de Pinksterdienst in het Hofpark te merken
dat de gemeenteleden van de verschillende kerken zo genoten hebben van de
dienst. En niet alleen van de dienst, maar ook van de gemeenschap, de
ontmoeting, de vele kinderen en de saamhorigheid. Wat was het fijn dit
Pinksterfeest als gezamenlijke kerken te vieren. Het gaf mij veel energie en
ook ontroering. Dat er zoveel mensen uit alle hoeken en gaten het Hofpark
inkwamen. Ik kreeg er letterlijk geest-kracht van. Op zo’n moment blijkt dat er
geloof is, dat Gods Geest waait en dat de gemeenteleden over kerkmuren
heen kunnen kijken. “We kunnen er weer even tegen aan”, zei ik afgelopen
week tegen een aantal gemeenteleden! Ik hoop dat het u en jullie net zoveel
geestkracht heeft gegeven!
ds. Jantine van Iersel-Veenhof

Zondag 27 mei 2018
9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof, viering Heilig Avondmaal
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Bij de dienst
Aanstaande zondag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. We staan stil
bij Bijbelverhalen waarin de kracht van de Heilige Geest zichtbaar wordt. Van
harte welkom! Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Komende diensten
Zondag 3 juni 9.30 uur ds. D. Verboom, Leiden
Zondag 10 juni 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Uit de gemeente
In onze gebeden bidden we voor alle zieken. Voor allen die de kracht van de
Heilige Geest zo hard nodig hebben. We bidden voor allen die zijn opgenomen,
allen die thuis ziek zijn, allen die het moeilijk hebben.
Agenda
27 mei 16.00-18.00 uur Kliederkerk in de Mariaschool in Wateringen
27 mei 19.00 uur Jeugddienst in de Hervormde Kerk.
Thema: ‘Ben je bereid je leven te verliezen?’Voorganger: ds. H.G.W. Groot
Karsijn uit Oosterland. Voorafgaande aan de dienst is er om 18.00 uur een
maaltijd in de voorzaal van de kerk.
31 mei 20.00 uur Gemeenteavond in de Lichtbron
2 juni 19.00 uur Taizéviering in de St. Andreaskerk in Kwintsheul. Voorganger:
pastor M. Straathof
14 juni 15.15-16.15 uur Kinderclub in de Lichtbron (inloop 14.45 uur)
26 juni 10.00 uur Gespreksgroep in de Lichtbron
Open orgeldag voor amateur-organisten
Heb je als amateur-organist altijd al eens op een echt kerkorgel willen spelen?
Dan is er nu de mogelijkheid om je aan te melden voor de Open Orgeldag voor
amateur-organisten op zaterdag 16 juni a.s. Je hebt dan de mogelijkheid om
voor 12 euro 20 minuten op het fraaie Bätz-Witteorgel te spelen in de
Pleinkerk in Wateringen. Op www.orgelwateringen.nl kun je zien hoe je je kunt
aanmelden en welke tijdvakken nog vrij zijn. De inschrijving sluit op 13 juni
a.s. Belangstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom.

Van de Kerkenraad.
Uitnodiging en toelichting op de agenda van de Gemeentevergadering
donderdag 31 mei, 20.00 uur.
Op donderdag 31 mei (aanvang 20.00 uur) houden we in onze kerk onze
jaarlijkse Gemeentevergadering.
Onze dominee Jantine zal ten eerste een toelichting geven op haar activiteiten
binnen en buiten onze gemeente. Daarnaast staan de financiële stukken van
onze gemeente en de Stichting MDAWV (Boei90) op de agenda. Daarna geven
we vanuit de Kerkenraad een toelichting op de wijze waarop we het proces
willen invullen om te komen tot een nieuwe predikant.
Na de pauze staat het agendapunt 'opinievorming huisvestingsbehoefte Pieter
van der Plasschool’ op de agenda. Zoals u weet heeft de Pieter van der
Plasschool behoefte aan extra klaslokalen en heeft de overkoepelende
scholenstichting aan De Lichtbron gevraagd of wij met hen mee willen denken.
Zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen, hebben wij van onze
kant nog helemaal geen toezeggingen gedaan. Wel hebben we wat denkwerk
verricht met een afvaardiging van het College van Kerkrentmeesters en een
aantal gemeenteleden. Er zijn voor de beeldvorming ook bouwkundige
schetsen beschikbaar van een architect die door de school is ingehuurd. Deze
willen we u ook tonen.
We willen graag met u van gedachten wisselen over een aantal opties ten
aanzien van een gezamenlijk gebruik van ons gebouw, waarbij in dit stadium
nog alle opties aan de orde zijn, variërend van (gedeeltelijke) verhuur tot
verkoop.
We vinden het belangrijk om de stem van de gemeente hierin goed te
vernemen en hopen op een goede opkomst en een grote betrokkenheid die
avond.
De financiële stukken zijn bij de scriba’s Bert Bosker of Margreeth Terpstra op
te vragen.
Graag tot donderdag 31 mei!
Margreeth Terpstra
Scriba

Vakanties voor senioren

Wilt u er eens lekker tussen uit zonder alles te hoeven organiseren?
Het vakantiebureau biedt zo’n 70 verzorgde vakantie-arrangementen op
verschillende plaatsen in Nederland, waarbij altijd begeleiding en zorg

aanwezig is. Het bureau wordt diaconaal ondersteund door de PKN.
Er worden vakanties georganiseerd voor:
senioren
senioren met (intensieve) zorg, ook twee aparte weken voor mensen tot 65
jaar
mantelzorgers en thuiswonende partner met dementie
mensen met een visuele beperking
mensen met een licht verstandelijke beperking
Er zijn 7 vakantielocaties in Nederland waaruit u kunt kiezen.
O.a. Nieuw Hydepark in Doorn, wat in 2016 de vervanger is geworden van het
Roosevelthuis
en waar ook de Westlandweek altijd vakantie viert.
Tijdens de vakantieweken is er altijd een ruim aanbod van activiteiten waaraan
u kunt deelnemen. Zou u er zin in hebben om een keer mee te gaan op
vakantie of wilt u gewoon wat informatie, vraag dan de brochure aan waarin
alle informatie staat over bovenstaande vakanties:
Hetvakantiebureau.nl, Telefoon: 0343-745890, Email:
info@hetvakantiebureau.nl
Mee als vrijwilliger?
De vakantieweken van Hetvakantiebureau.nl zijn alleen maar mogelijk dankzij
de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers.
Lijkt het u leuk om ook mee te gaan als vrijwilliger, vraag dan nu informatie
aan of kijk op de website www.hetvakantiebureau.nl.
Daar er ook (intensieve) zorg geleverd kan worden is er bij het
Vakantiebureau nog veel vraag (ook al voor de a.s. zomer) naar
verpleegkundigen en verzorgenden.
Ikzelf ben al 12 jaar met veel plezier zorgvrijwilliger en ik hoop dat er ook
onder u vrijwilligers te vinden zijn!
Mocht u vragen hebben n.a.v. bovenstaande dan help ik u graag.
Met vriendelijke groet,
Joke van der Lelij- van der Kaaij
Tel: 0174-292928

MARANATHA PRAISE NIGHT - Zaterdag 26 mei is
er weer een Maranatha Praise Night!
Het doel van de avond: Gods goede nieuws delen en Zijn liefde zoals wij die
hebben ontvangen.
Het Thema van deze MPN is ‘BELIEVE LIKE JESUS’.
Iedereen is welkom in de Volle Evangelie Marantha Kerk te Wateringen. De
deuren zijn open vanaf 19:00.
MPN is een initiatief en samenwerking van de jongeren van twee kerken, de
Volle Evangelie Maranatha Kerk Wateringen en de Maranatha Kerk
Vlaardingen.
Wij zien er naar uit om je te ontmoeten!
Al nieuwsgierig naar de MPN ?
Via Facebook en Instagram kan je ons vinden
Voor meer informatie: @MARANATHAPRAISENIGHT
Mvg,
Sonja Lie

Oecumenische Viering
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

Algemene informatie
Protestantse Gemeente De Lichtbron,
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.

