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Lichtbron-inspiratie - De zegen van St. Patrick
De Heer zij voor u
om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij naast u
om u in de armen te sluiten en
te beschermen tegen gevaren van links en rechts.
De Heer zij achter u
om u te bewaren voor gemene
aanvallen van anderen.
De Heer zij onder u
om u op te vangen als u dreigt te vallen
De Heer zij in u
om u te troosten als u verdrietig bent.
De Heer zij om u heen
om u te verdedigen als mensen over u heen vallen.
De Heer zij boven u
om u te zegenen.
Moge God zich over u ontfermen.
nu en altijd.

Zondag 1 juli 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 zowel het dochtertje van Jaïrus als de bloedvloeiende vrouw. We lezen ook
het laatste hoofdstuk van Job. Alledrie hebben ze te maken met tegenslag,
maar ze krijgen ook de kracht om op te staan. Welkom allen aanstaande
zondag! Er kindernevendienst en kinderoppas.

Komende diensten
Zondag 8 juli 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof, Zomergezinsdienst
Zondag 15 juli 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Agenda
24 augustus 19.00 uur 20+ groep
Zondag 22 juli 9.30 uur ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland

Zomergezinsdienst - 8 juli 9.30 uur
Op zondag 8 juli is de Zomergezinsdienst waarin we het seizoen met elkaar
afsluiten. Het wordt een mooie gezinsdienst met als thema: ‘Hoofd, schouders,
knie en teen!’ We staan stil bij alles wat er in de gemeente gebeurt en we
laten ons inspireren door het beeld van het Lichaam van Christus. De kinderen
blijven
in de dienst! Welkom iedereen!

Interieurverzorging kerk
Er zijn verschillende mensen die meewerken om de kerk opgeruimd en schoon
te houden.
Op dinsdagmorgen worden de stoelen uit de zijzaal weggezet en wordt
schoongemaakt voor de yoga. Deze werkzaamheden worden per keer door
twee vrijwilligers gedaan. Binnen een uur is het klaar.
Er is behoefte aan nieuwe medewerkers. Wie komt onze dinsdagmorgen groep
versterken?
Graag uw positieve reactie!
Met vriendelijke groet,
Nel van Weerden
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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.

