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Lichtbron-inspiratie
Filippenzen 4: 4-7
4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over
niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw
gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart
en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Zondag 24 juni 2018
9.30 uur ds. Ineke de Heer, ’s Heer Abtskerke
Er is kindernevendienst- en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.

Voedselbank inzameling 24 juni:
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!

Doelcollecte 24 juni: Bloemen in de kerk
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!

Komende diensten
Zondag 1 juli 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Zondag 8 juli 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof, Zomergezinsdienst
Zondag 15 juli 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof

Uit de gemeente
We bidden voor allen die onderzoeken ondergaan, die herstellende zijn van
operaties en die zorgen kennen. Dat de nabijheid van de Heer hen mag sterken
en omringen.

Agenda
26 juni 10.00 uur Gespreksgroep in de Lichtbron
24 augustus 19.00 uur 20+ groep

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

