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Lichtbron-inspiratie
Zegen
Het ga je goed
Moge wat op je weg komt jou tot zegen zijn:
De vreugde van de ontmoeting
De pijn van de ontbering
De tijd van de verwachting
Het genot van de volheid
De kaalte van het gemis.

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:
Dat je ogen met mildheid kijken,
Dat je handen open zijn en opbouwen.
Dat je luistert tot in het zwijgen,
Dat je woorden oprecht zijn
En dat je in hart en nieren bewogen bent
Om de mens op je weg.
God zegene jouw weg,
Moge jouw leven tot Gods eer zijn.
Andries Govaart
Uit Medemens 3, uitgave Kerk in Actie

Erediensten
Zondag 12 augustus 2018
9.30 uur ds. A.J.G. Dronkert, Den Haag
Er is geen kindernevendienst, wel kinderoppas.
Collecten: 1. Kerk in Actie: Zomerzending 2. Kerk
Na de dienst staat de koffie klaar.
Komende diensten

19 augustus 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof
26 augustus 9.30 uur ds. A.J.G. Dronkert, Den Haag

2 september 9.30 uur afscheidsdienst ds. Jantine van Iersel-Veenhof

Van de diaconie
COLLECTE ZOMERZENDING

De opbrengst van de collecte zondag 12 aug. a.s. is voor KIA. Zij hebben
gekozen voor het project: “Onderwijs voor gehandicapte kinderen in
Kameroen”.
Het is niet makkelijk om op te groeien met een beperking of om een
gehandicapt kind op te voeden. Dat is in Nederland al een levenslange zorg, laat
staan in een arm land als Kameroen. Daar wordt vaak uit schaamte en
onwetendheid kinderen thuis gehouden, waardoor zij onderwijs missen. De
school Fedeme in Douala, partner van Kerk in Actie, biedt kinderen met een
verstandelijke beperking onderwijs en gedragstherapie. Kinderen leren
praktische en sociale vaardigheden. Oudere kinderen leren bijvoorbeeld naaien,
hout- en riet-bewerking en teenslippers maken. Kinderen die van ver komen,
kunnen blijven slapen. Ook adviseert Fedeme ouders hoe ze het beste met hun
kinderen kunnen omgaan. Sinds kort biedt de school ook ruimte aan gezonde
kinderen, die regulier onderwijs volgen, en leren de kinderen met elkaar spelen.
Mede dankzij uw bijdrage kunnen dit jaar dertig verstandelijk beperkte kinderen
op de school Fedeme passend onderwijs krijgen. Vandaag is de collecte
bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals de school in Kameroen.
Helpt u mee? Hartelijk dank.
De collecte wordt door de diaconie van harte aanbevolen!

Agenda
24 augustus 19.00 uur 20+ groep
Orgelconcert door André Knevel
De Canadese organist André Knevel bespeelt zaterdag18 augustus a.s. het
befaamde Bätz-Witteorgel van de Hervormde kerk aan het Plein in Wateringen.
Het is het derde concert in de serie ‘Orgelconcerten 2018’. Hij zal onder andere
werken spelen van J.S. Bach, C. Franck, W. Felton, Morricone en eigen
improvisaties.
De aanvang is 19.30 uur. De toegangsprijs is € 8,00 en € 7,00 voor 65+,
inclusief koffie of thee na afloop van het concert. Kinderen t/m 16 jaar gratis
toegang.
Meer informatie op www.orgelwateringen.nl

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.
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
Van de redactie
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 24 augustus.
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.

