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Lichtbron-inspiratie
Wat moet ik God zeggen?
Anselm Grün
Sommigen vragen direct:
Wat moet ik God dan zeggen?
Hij weet toch alles al.
Natuurlijk weet God alles.
Hij heeft mijn gebed niet nodig.
Maar ik heb het gebed nodig.
Mij doet het goed dat ik mij
met mijn innerlijke noden en verlangens
tot God kan wenden.
Wij zouden ons eens kunnen voorstellen wat het zou zijn,
als wij ons slechts tot mensen zouden kunnen wenden
en niet tot God, de grond van al wat bestaat.
Dan zouden wij ons uiteindelijk niet begrepen voelen.
Want mensen kunnen onze laatste vragen niet beantwoorden …
Het gebed geeft ons midden in de vreemdheid
en ongeborgenheid van ons bestaan
het gevoel van geborgenheid, begrepen zijn en geaccepteerd zijn.

Zondag 15 juli 2018
9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Bij de dienst
Aanstaande zondag lezen we hoe de mensen rondom Jezus naar hem kijken.
Zien ze hem werkelijk zoals hij is, of houden ze er hun eigen beelden op na? We
gaan er met elkaar over nadenken. Van harte welkom in deze dienst, er is
kindernevendienst en kinderoppas.

Doelcollecte zondag 15 juli
Voedselbank Haaglanden
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De
voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van
voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien,
werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo
zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten
verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met
lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan.
Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Activiteiten waarvoor de voedselbank zich inzet.
- DE-KOFFIEPUNTEN.
Voedselbank Westland spaart het hele jaar door DE-punten. In 2015 hebben wij
1.000.000 punten verzameld waarvoor wij 1950 pakken koffie kregen.
-INZAMELINGSACTIES.
Door kerken, scholen, het bedrijfsleven en particulieren worden er diverse acties
gehouden voor de Westlandse voedselbank. Zij zorgen er voor dat wij wekelijks
een acceptabel voedselpakket kunnen aanbieden aan onze cliënten.
-VERJAARDAGSDOZEN EN EEN TAART VOOR KINDEREN 4 – 12 JAAR.
De kinderen van de basisschool krijgen op hun verjaardag een verjaardagsdoos.
Daarin zitten spelletjes, boekjes, versnaperingen, e.d. en is afgestemd op
meisje/ jongen/leeftijd. Stichting Jarige Job in Rotterdam levert deze
verjaardagsdozen via het distributiecentrum Haaglanden bij ons af. Wij geven
het in de week van de jarige, mét een taart, aan de ouders mee.
Deze taarten worden gratis gebakken door een maasdijkse mevrouw. Met blije
gezichten gaan de ouders van de jarige met taart en verjaardagsdoos naar huis
op de donderdag wanneer wij het hen meegeven tijdens de uitgifte van voedsel.
Het maakt dat het kind zijn/haar verjaardag toch met iets leuks kan vieren want
er is geen geld in het gezin om cadeaus te kopen.
-DAGJE UIT VOOR KINDEREN.
Elk jaar is er wel een instelling die de voedselbankkinderen een leuke dag
bezorgen door met een bus naar een dierentuin, attractiepark, of iets dergelijks
te gaan. Zulke uitjes hebben ze vrijwel niet en daar genieten ze volop van.
-ST. NICOLAASFEEST
-TWEEMAAL PER JAAR SHOPPEN IN KLEDINGZAAK.
Collecte is van harte bij u aanbevolen, De Diaconie

Op zondag 9 juli hebben we na de kerkdienst heerlijk koffie gedronken in de zon.

Cedepca:
Hulp bij huiselijk geweld in Guatemala

Via deze nieuwsbrief willen we u iets vertellen over het werk van Cedepca in Guatemala, dat
onze gemeente op dit moment steunt via Kerk in Actie.
América (56) is een inheemse vrouw. Ze is getrouwd en heeft drie kinderen. Zes jaar geleden
volgde ze een cursus bij Cedepca. “Dat heeft me ontzettend geholpen. Daarvoor was ik erg
gesloten en vooral thuis. Zo ben ik ook opgevoed. Cedepca heeft mijn ogen geopend: dat ik
waardevol ben en een belangrijke plek mag hebben in de samenleving. Ik voel me nu goed als
inheemse vrouw.”
“Later heb ik een cursus gevolgd als juridisch coach. Ik leerde over wetten en instanties en
over wat je het beste kunt doen bij geweld en misbruik. Nu begeleid ik als vrijwilliger
vrouwen, die lijden onder huiselijk geweld. Ik adviseer en verwijs hen door. Ik werk daarbij
samen met politie en rechtbank.”
“Ik leid de vrouwengroep in mijn wijk. In mijn kerk ben ik leidster van de zondagsschool en
voorzitter van de vrouwengroep. We evangeliseren en bezoeken mensen. Ik weet dat er in
mijn kerk ook huiselijk geweld voorkomt. Vaak zwijgt men daarover. Het is belangrijk dat er
meer openheid komt.”
Psychologische en juridische ondersteuning van een vrouw die slachtoffer is van geweld
kost 80 euro.
Dankzij uw steun kunnen vrouwen als América veel voor hun kerk en omgeving betekenen.
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/cedepca

Vanuit de Diaconie/ZWO

Komende diensten
Zondag 22 juli 9.30 uur ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland
Zondag 29 juli 9.30 uur ds. H.A.M. Prins, Wassenaar
Zondag 5 augustus 9.30 uur ds, S. Alblas, Bedum

Agenda
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

