Nieuwsbrief De Lichtbron 20 juli – 10 augustus 2018

Lichtbron-inspiratie
Open
Heer, open onze ogen,
zodat wij zien wie de ander is,
de ander die ons nodig heeft.
Heer, open onze oren,
zodat wij horen naar de ander,
de ander die zo’n pijn heeft.
Heer, zet onze benen in beweging,
zodat wij naar de ander toe kunnen gaan,
de ander die zo eenzaam is.
Heer, zegen onze handen,
zodat wij de ander toe kunnen gaan,
de ander die zo eenzaam is.
Heer, zegen onze handen,
zodat wij de ander aan kunnen raken,
de ander die ons zo nodig heeft.
Tekst: Irene Chr. Stok
Uit: Diakonia, Medemens 1, 2009
Zondag 22 juli 2018
9.30 uur ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland
Er is geen kindernevendienst, wel kinderoppas.
Collecten: 1. Diaconie/ZWO 2. Kerk
Na de dienst staat de koffie klaar.
Zondag 29 juli 2018
9.30 uur ds. H.A.M. Prins, Wassenaar
Er is geen kindernevendienst, wel kinderoppas.
Collecten: 1. Doelcollecte 2. Kerk
Na de dienst staat de koffie klaar.
Zondag 5 augustus 2018
9.30 uur ds. S. Alblas, Bedum
Er is geen kindernevendienst, wel kinderoppas.
Collecten: 1. Diaconie/ZWO 2. Kerk
Na de dienst staat de koffie klaar.

Uit de gemeente
In deze zomertijd bidden we voor allen die ziek zijn, allen die zorgen kennen.
We bidden hen de vrede en de kracht van God toe en de liefde van mensen.
Agenda
24 augustus 19.00 uur 20+ groep

Vakantieperiode en bereikbaarheid kerkenraad
In de komende weken zijn er een aantal kerkenraadsleden tegelijk op vakantie.
U kunt met Ria Jongerius-van Holst bellen voor pastorale zaken en/of andere
vragen. Haar telefoonnummer is 06-47460600.
ds. Jantine van Iersel-Veenhof

‘Zingen aan zee’-concert met Martin Mans
Omdat Scheveningen dit jaar 200 jaar badplaats is, wordt op 21 september een
orgelconcert gegeven door Martin Mans met veel samenzang en improvisaties.
Als decor wordt de Oude Kerk gebruikt.
Martin Mans is een bekende organist, in Scheveningen inmiddels bekend als
dirigent van de Passie- en Paasconcerten en de Kerstconcerten in de Oude kerk.
Op grote schermen in de kerk en in de koorkerk is Martin te volgen tijdens het
concert. Martin zal voor de pauze improvisaties laten horen op het prachtige
orgel uit 1765 dat is gebouwd door de Haagse orgelbouwer Gerard Steevens. In
de pauze kunt u genieten van een Schevenings hapje en een drankje! Na de
pauze speelt Martin Mans op verzoek psalmen en gezangen die betrekking
hebben op de zee.
Samenzang: Voor de improvisaties en de samenzang, uiteraard over de zee,
kunt u verzoeknummers indienen op scheveningenzingt@gmail.com. Verdere
info: www.oudekerkscheveningen.nl. De avond begint om 20:00 uur. De deuren
gaan open om 19:30 uur. Tijdens het concert zal er een collecte gehouden
worden om de onkosten te dekken.
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. Jantine van Iersel Veenhof of Ria Jongerius-van Holst, tel.
06-47460600.
www.protestantsekerk-delichtbron.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 10 augustus en dan weer op 24
augustus.
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.

