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Lichtbron-inspiratie - Nieuwe morgen
Nieuwe morgen
nieuwe dag
nieuwe mogelijkheden
om zon te zijn voor de mensen
om zon te zijn wanneer het regent.
Nieuwe dingen
om gelukkig te maken
om te helpen.
Nieuwe vragen
nieuwe antwoorden
om te aanvaarden
en op te lossen.
Nieuwe inzichten
dat iedere dag zo anders is
en ik te dikwijls dezelfde blijf…
Uit: Medemens 5, Kerk in Actie

Zondag 16 september 2018
10.00 uur ds. O. Elseman, Den Haag. Startdienst in samenwerking met de Pieter
van der Plasschool
Er is kinderoppas.
Collecten: 1. Zorgbakkerij Het Blauwe Hek in Maasdijk
Na de dienst staat de koffie klaar.

Komende diensten
23 september 9.30 uur ds. D. Verboom, Leiden, Den Haag. Afscheid twee diakenen.
30 september 9.30 uur dr. P. Sanders, Den Haag.
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
2 oktober 16.30 tot 17.30 uur Q-time op de zolder van de Smidse
9 oktober16.30 tot 17.30 uur Q-time op de zolder van de Smidse
16 oktober 16.30 tot 17.30 uur Q-time op de zolder van de Smidse

Terugblik op afscheid van ds. Jantine van Iersel-Veenhof
Op zondag 2 september hebben wij als gemeente afscheid genomen van Jantine,
als predikant aan onze gemeente verbonden. Sinds 9 december 2012 was Jantine
onze dominee en hebben wij haar op velerlei manieren mogen en kunnen
ontmoeten. We hebben lief en leed met haar mogen delen.
Groot was haar inzet om nieuwe initiatieven te ontplooien en ons allen enthousiast
te houden om met elkaar gemeente te zijn.
Jantine, hartelijk dank voor je inzet, je liefde, geduld en alle inspirerende preken en
discussies. We wensen je alle goeds in je nieuwe gemeente en bidden dat God met
je mee gaat.
Op zaterdag 1 september hebben we tijdens een gezellige bijeenkomst persoonlijk
afscheid kunnen nemen van Jantine. Er waren een aantal leuke intermezzo’s van
een aantal groepen, zoals de gespreksgroep, de 20+ groep, de kinderclub en de
kerstmusical.
Er was gezorgd voor een mooi buffet waarvan we met elkaar konden genieten.
Het was fijn om als gemeente bijeen te zijn, fijn dat zo velen aanwezig waren.
Hartelijk dank aan de feestcommissie die beide dagen heeft verzorgd.

Pastorale zorg
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met Ria Jongerius (06-47460600), zij
coördineert de pastorale werkzaamheden. Schroom niet om haar te bellen bij
ziekte, ziekenhuisopname of andere zaken die aandacht nodig hebben.

Van de diaconie
Zondag 16 september wordt tijdens de Startdienst uw bijdrage gevraagd voor een
diaconaal project. Het doel is in overleg met het jeugdwerk gekozen.
We collecteren voor Het Blauwe Hek, bakkerij met zorg.
Het Blauwe Hek is een bakkerij met zorg in het Westland,
waar mensen met een beperking werkzaam zijn en waar
heerlijke biologische producten gemaakt worden met
aandacht voor mens en milieu.
De mensen die werken in de zorgbakkerij worden begeleid door
medewerkers van Ipse de Bruggen die werkt vanuit de gedachte
dat telt wat mensen kunnen.
Ieder die in Het Blauwe Hek werkt, leert hun
mogelijkheden kennen bij het presenteren op een
goede manier.
Aan de kassa of bij het bedienen van de gasten in de
theeschenkerij. Daarnaast leren zij over het bakken
van brood en banket.
Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij Het Blauwe
Hek. Zij voeren verschillende taken uit. Van het helpen in de bakkerij, het
begeleiden van de werknemers tot het onderhouden van de tuin.
Op de zaterdagen kunt u in Het Blauwe Hek aanschuiven aan de gezellige

stamtafel, waar men elkaar ontmoet.

Oranjesluisweg te Naaldwijk
‘Westland ontbijt’ Ontbijten in de Oude Kerk.
In het kader van ‘Westland Ontmoet’ wordt er zaterdagmorgen 22 september een
groots ontbijt georganiseerd in de Oude Kerk in Naaldwijk. Doel is ontmoeting,
gesprekken in ongedwongen sfeer, nieuwe mensen uit allerlei landen leren kennen.
E.e.a wordt muzikaal omlijst
Het initiatief van dit ontbijt ligt o.a. bij Vluchtelingenwerk en Raad van Kerken
Naaldwijk.
Het ontbijt is geheel gratis en er wordt vervoer geregeld voor hen die niet op eigen
gelegenheid naar Naaldwijk kunnen komen. Opstappen in een Plusbus op het Plein
in Wateringen kan om 08.30 en 10.30 uur.
In de hal van de kerk treft u flyers aan, opgeven kan via
mailadres jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl of evanderschoor@vluchteling.enwerk.
Van harte aanbevolen,
Ed van der Schoor.
Lessons en Carols
Wederom staat er een uitvoering van Lessons & Carols gepland in de Rehabothkerk
in Honselersdijk, ook wordt een uitvoering in Wateringen onderzocht.
Een ieder die wil meezingen en gelegenheid heeft mee te repeteren en is van harte
welkom.
De uitvoering staat gepland op zondag 23 december om 19.00 uur.
Repetities worden om en om gehouden in Honselersdijk en Wateringen.
3 x op vrijdagavond in Honselersdijk en 3 x op zaterdagochtend in Wateringen.
De repetities zullen vanaf eind oktober/begin november plaats vinden.
Dit alles o.l.v Alexander Prins.
We zien met plezier geïnteresseerden tegemoet.
Voor meer informatie,
Dukky Schreiber
06 12477496
Ed van der Schoor

06 51199528

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.
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
1jgveenhof@gmail.commtterpstra@caiway.netboskerfriso@gmail.comwww.protestantseker
k-delichtbron.n

Het Westerhonk zoekt kerkvrijwilligers. Iets voor u?
Iedere zondagmiddag van 14.30 uur tot 15.30 uur vindt er een aangepaste
kerkdienst plaats voor de bewoners van Het Westerhonk. De meeste bewoners
kunnen vanwege hun beperking niet zelf naar de kerkdienst. Daarom zijn wij hard
op zoek naar kerkvrijwilligers. Als kerkvrijwilliger gaat u samen met een bewoner
naar de kerkdienst in de Westerkerk. Tijdens de kerkdienst bent u er ter
ondersteuning van de bewoner. Na de kerkdienst vergezelt u de bewoner naar huis.
Wilt u weten wie uw gezelschap kan gebruiken?
Neem dan vrijblijvend contact op met Irene Ogier(06-10319915) of
Ada Pongers (06-20680539) of mail naar vwwesterhonk@sheerenloo.nl
PS: Niet iedere week tijd? U kunt zelf uw beschikbaarheid bij ons aangeven.

