Nieuwsbrief De Lichtbron 7-14 september 2018

Lichtbron-inspiratie
Verwondering
Mensen
die mens zijn voor elkaar,
mensen elkaar tooiend
in verwondering,
mensen elkaar verkwikkend
met aandacht,
mensen elkaar zegenend
met vrijheid.
mensen
die mens zijn voor elkaar
een kwestie van vriendschap,
genegenheid, liefde.
Hans Bouma
Uit: Medemens 5, Kerk in Actie

Zondag 9 september 2018
9.30 uur ds. F.L. Bakker, Voorschoten
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Collecten: 1. De Zonnebloem 2. Jeugd- en catechisatiewerk
Na de dienst staat de koffie klaar.
Komende diensten
16 september 10.00 uur ds. O. Elseman, Den Haag, startdienst in
samenwerking met de Pieter van der Plasschool
23 september 9.30 uur ds. D. Verboom, Leiden, Den Haag

Aanvangstijd startdienst op 16 september
Door een misverstand is er onduidelijkheid ontstaan over de aanvangstijd
van de kerkdienst op 16 september. Deze startdienst begint om 10.00
uur in De Lichtbron.

Agenda
25 september 10.00 uur in de Lichtbron – gespreksochtend
26 september 19.30 uur gespreksavond bij Arie en Harmke Verkerk.
Iedereen is welkom.
30 oktober 10.00 uur in de Lichtbron - gespreksochtend

Lezing door theoloog Godian Ejiogu
Theoloog Godian Ejiogu droomt van Nederland als een gidsland in het
omgaan met spanningen in de samenleving. Het gesprek aangaan over
racisme en discriminatie is daarin belangrijk. In dat debat is het
uitspreken van een ‘goede wil’ niet genoeg, want geen enkele ideologie
laat zich zomaar uitwissen. Theologie en de kerken kunnen hierin een
belangrijke rol spelen. Vanuit zijn eigen ervaringen schrijft Godian Ejiogu
in ‘Mijn droom’ over actuele thema’s als rechtvaardigheid, kolonialisme en
de multiculturele samenleving in het licht van het evangelie.
Op zondag 7 oktober 2018 houdt Goedian Ejiogu om 15.00 uur een lezing
n het Sint Lambertuskerkje. De zaal is geopend om 14.30 uur. Het is voor
een levendige discussie na de lezing van belang dat enkele toehoorders
zijn boek ‘Mijn droom’ hebben gelezen. De organiserende Culturele
Commissie van de Stichting Vrienden van het Sint Lambertuskerkje stelt
daarvoor het boek beschikbaar voor een periode van twee weken.
Heeft u belangstelling, stuur dan een mail naar
info@sintlambertuskerkje.nl. Ook voor reservering van kaarten,
per stuk € 10,00 inclusief consumptie, kunt u mailen naar
info@sintlambertuskerkje.nl .

Van de redactie
Protestantse Gemeente De Lichtbron, algemene informatie
Predikant: vacature

Scriba: Margreeth Terpstra-Zeilstra, tel. 0174-221982,
mtterpstra@caiway.net
en Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com
Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. 06-47460600.
www.protestantsekerk-delichtbron.nl

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

