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Lichtbron-inspiratie
Afgelopen zaterdag hebben we met een aantal gemeenteleden die tot de 50-60ers groep behoren een BBQ georganiseerd. Het was een mooie zomerse middag
met veel gezellige gesprekken, een heerlijke BBQ en we hebben genoten van
een goed samen-zijn. In de toekomst willen we meer voor deze groep
organiseren, ook omdat we merken dat het belangrijk is dat er ook voldoende
voor deze groep georganiseerd wordt wat hen bindt in het samen kerk-zijn. Er
is behoefte aan ontmoeting en verdieping. Suggesties zijn altijd welkom!
ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Zondag 17 juni 2018
9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Er is kindernevendienst-PLUS en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Bij de dienst
Aanstaande zondag staan we stil bij het kleine dat God laat groeien tot iets
groters. Het is de belofte van Gods Koninkrijk. Welkom allemaal in deze dienst
en er is kindernevendienst-PLUS en kinderoppas.
ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Komende diensten
Zondag 24 juni 9.30 uur ds. Ineke de Heer, ’s-Heer Abtskerke
Zondag 1 juli 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Zondag 8 juli 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Uit de gemeente
In onze gemeente bidden we voor alle zieken, alle die herstellende zijn of
zorgen voor anderen. Dat de Heer hen mag sterken en zegenen.

Van de diaconie:
Collecte 17 juni: Kerk in Actie,
Binnenlands Diaconaat
In onze hectische samenleving raken nogal
wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen
werkloosheid, gebrek aan inkomen of

psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal
isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om
even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in
Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen
voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in
Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150
beroepskrachten en 5.000 vrĳwilligers in inloophuizen, buurtcentra en
straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen
komen.
Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale
projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en
gehoord worden.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/inloophuizen
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Voedselbank
Namens de diaconie wil ik u graag mededelen dat op zondag 24 juni a.s. er
voedsel ingezameld wordt voor de voedselbank. Onderstaand een nadere uitleg
van de noodzaak van deze inzameling.
“In Nederland leven meer dan 1.000.000 mensen onder de armoede grens. De
voedselbanken, waaronder Voedselbank Westland, helpen de armsten door ze
tijdelijk te voorzien van een voedselpakket. Om onze klanten van voldoende
eten te kunnen voorzien werken wij samen met scholen, kerken, bedrijfsleven,
instellingen en particulieren. Samen zorgen we er voor dat armoede wordt
bestreden, er minder verspilling van voedseloverschotten is en dat het milieu
minder wordt belast.
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten werken we samen met
lokale organisaties/hulpverleners die onze klanten helpen weer op eigen benen
te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn”.
Graag willen wij als gemeente hieraan bijdragen, de inzameling wordt dan ook
van harte aanbevolen!
In een volgende Nieuwsbrief zal een “boodschappenlijstje” geplaatst worden.
Deze lijstjes zijn vanaf zondag ook te vinden in de hal van de kerk.
DOELCOLLECTE 24 JUNI 2018
Wekelijks staat in de kerk een mooi boeket bloemen. Deze zijn bestemd voor
een jarige, iemand die uit het ziekenhuis ontslagen, een langdurig zieke of om
een andere speciale reden. Voorheen werden deze bekostigd uit het resultaat
van de giften ten gunste van het verjaardagsfonds. Dit is echter een aantal jaar
opgeheven en sinds kort staat er een klein kerkje in de hal, waar u uw gift voor
de bloemen in kunt doen. Helaas is de opbrengst hieruit klein. Daarom zullen
wij op zondag 24 juni a.s. onze doelcollecte hiervoor gebruiken. De bloemen
worden altijd in dankbaarheid ontvangen, dus is deze collecte van harte bij u
aanbevolen!
Agenda

16
20
26
24

juni Open Orgeldag in de Hervormde kerk aan het Plein
juni 19.00 uur Oecumenisch Avondgebed ‘Open Ark’
juni 10.00 uur Gespreksgroep in de Lichtbron
augustus 19.00 uur 20+ groep

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. 0647460600.
www.protestantsekerk-delichtbron.nl
Van de redactie
In de schoolvakantie komt er op 27 juli, 3 augustus en 17 augustus
geen nieuwsbrief.
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

