Nieuwsbrief De Lichtbron 28 september – 5 oktober 2018

Lichtbron-inspiratie

Zondag 30 september 2018
9.30 uur dr. P. Sanders, Den Haag
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Collecten: 1.WW-café Monster: Samen maken wij er werk van. 2. Kerk
Na de dienst staat de koffie klaar.

Komende diensten
7 oktober 9.30 uur ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland.
Israëlzondag.
14 oktober 9.30 uur ds. R. Stigter, Delfgauw
Agenda
2 oktober 16.30 tot 17.30 uur Q-time op de zolder van de Smidse
8 oktober 19.30 uur bijeenkomst pastorale teams bij Ria Jongerius, Heulweg
103 in Kwintsheul
9 oktober16.30 tot 17.30 uur Q-time op de zolder van de Smidse
12 oktober 20-plusgroep bij Adrienne van Steekelenburg, Fruitlaan 75,
Wateringen
14 oktober 16.00-18.00 uur Kliederkerk in de St. Jozefschool, Groentelaan 29
in Wateringen
16 oktober 16.30 tot 17.30 uur Q-time op de zolder van de Smidse
17 oktober Koffie-ochtend 65+ in De Lichtbron
30 oktober 10.00 uur in de Lichtbron – gespreksochtend

Persverslag kerkenraadvergadering d.d. 5 juli 2018.
In de laatste kerkenraadvergadering met Jantine is het volgende besproken:
*Er wordt nog steeds gezocht naar gemeenteleden die zitting willen nemen in
de ZWO/Diaconie. Peter de Jongh en Bram van de Haar nemen in september
afscheid.
*Jantine heeft een overdrachtsdocument gemaakt. Naar aanleiding hiervan is
gesproken over de manier waarop we vanuit de gemeente de gespreksgroepen
kunnen continueren. Voor de 20+/30+ groep zal worden gezocht naar
tijdelijke professionele ondersteuning. Met Boei90 zal contact worden
opgenomen of de oudste kinderclubkinderen kunnen aansluiten bij de
kinderactiviteiten van Boei90, omdat anders het verschil in leeftijd te groot is.
*In september wordt in de kerkenraad verder gesproken over het proces om
te komen tot een nieuwe predikant.
*De voorbereidingen voor het afscheidsweekend van Jantine verlopen goed.
*De besprekingen omtrent de ruimtebehoefte van de Pieter van der Plasschool
liggen momenteel vanwege de vakantie stil. De uitkomsten van onze
gemeentevergadering zijn in juni gedeeld met school en de overkoepelende
scholenstichting.
*Twee gemeenteleden hebben zich bereid verklaard om ruim 25 jaargangen
Kerkkontakt (afkomstig van een onze gemeenteleden) bij wijze van een stuk
geschiedschrijving over onze gemeente, door te nemen en hier historische,
relevante of andere wetenswaardigheden uit te halen
*Aan het eind van de vergadering bedankt de kerkenraad Jantine van harte
voor haar inzet, betrokkenheid en inbreng in onze gemeente. We wensen

Jantine veel succes en inspiratie toe in haar nieuwe gemeente.
Margreeth Terpstra, scriba

Q-time gaat weer van start
Als je tussen de 12 en 18 jaar bent, nodigen wij je van harte uit voor Q-time.
We komen op zes dinsdagen in de herfst (tussen begin oktober en half
november) en in het voorjaar (tussen begin februari en half maart) een uur bij
elkaar om te praten over verschillende onderwerpen die te maken hebben
met geloof, kerk, God en actualiteit. Daarnaast wordt er drie of vier keer (voor
kerst, slotbijeenkomst en nog één of twee keer tussendoor) gezellig met
elkaar gegeten.
Verder is afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers of we in één (aanvang
dan steeds 16:30 uur) of twee groepen (groep 2 dan 19:00 uur) aan de slag
gaan.
Q-time is een gezamenlijke activiteit met de Hervormde Kerk aan het Plein,
zodat we ook op verschillende locaties samenkomen.
Wie in aanmerking komt heeft inmiddels een persoonlijke uitnodiging
ontvangen. Maar…. als je nu om de een of andere reden geen uitnodiging hebt
ontvangen, ben je toch van harte welkom!
Q-time start volgende week dinsdag 2 oktober om 16:30 uur in de Smidse aan
het Plein, op de zolder. De andere data zijn: 9, 16 en 30 oktober en 6 en 13
november.
Verder contact wordt onderhouden via ‘whatsapp’.
Van harte welkom bij deze leuke, gezellige en zinvolle activiteit!!
Marion van der Plaat, Henk Mouthaan, ds. J. Henzen, Jack Alblas

14 oktober 2018 van 16:00 tot 18:00 uur
Jozefschool, Groentelaan 29, Wateringen
Thema: ‘Levende kerk’
Heb jij handen, voeten, oren en ogen?
Kom dan naar de Kliederkerk! Natuurlijk heb je ze nodig om te kunnen leren
en spelen en om te eten en knutselen, maar wist je dat je ze ook nodig hebt
om elkaar te helpen?
Het thema van deze Kliederkerkmiddag is ‘Levende Kerk’ en je hoort er op
welke manier je je handen, voeten, oren en ogen nog meer kunt gebruiken,
want: samen zijn we sterk! We beginnen om 16:00 uur met activiteiten,
daarna een korte viering en we sluiten af met een maaltijd.
De Kliederkerk is er voor alle kinderen van 0 t/m 12 jaar en hun ouders, opa’s
en oma’s, welkom! Geef je op via kliederkerkwateringeneo@gmail.com.
(In verband met de kosten is een vrijwillige bijdrage welkom)
Groetjes van het Kliederkerkteam Wateringen!
Alex Vollering
Bianca Jongerius
Walther Burgering
Christine van Hulst

De Kliederkerk is een initiatief van de verschillende Protestantse
en Rooms-Katholieke kerken in Wateringen.

Jubileumconcert 50 jaar Orgelcomité Wateringen
Op zaterdag 6 oktober a.s. wordt een jubileumconcert gegeven in de
Hervormde kerk aan het Plein in Wateringen ter gelegenheid van het 50-jarig
jubileum van het Orgelcomité. In de afgelopen 50 jaar heeft dit actieve
Orgelcomité al meer dan 370 orgelconcerten verzorgd op het befaamde BätzWitteorgel met bekende en minder bekende organisten.
De vaste organist Jan van Westenbrugge heeft samen met de dwarsfluitist
Leon Koppelman, die ook d e harp zal bespelen, voor dit jubileumconcert
een gevarieerd programma samengesteld.

Het jubileumconcert begint om 19.30 uur en de toegang is vrij. Wel is er een
collecte ter bestrijding van de onkosten.
Na het concert is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te
praten.

Doelcollecte zondag 30 september 2018

Het WW café Westland is in 2015 gestart op initiatief van een groep
werkzoekenden. Dit initiatief is omarmd door de PKN gemeente Monster die
ruimte en faciliteiten ter beschikking stelt.
Het WW café Westland wordt gerund door vrijwilligers en draait volledig op
giften en donaties. Werkzoekenden in en buiten Westland kunnen elkaar
ontmoeten. Zij geven elkaar tips hoe je bepaalde dingen kan doen.
Het WW café Westland verzorgt elke twee weken bijeenkomsten. De gratis
workshops die georganiseerd worden, zorgen ervoor dat je beter kan
solliciteren. De kans op werk vinden wordt daardoor vergroot. Het afgelopen
jaar hebben 50 bezoekers weer een baan gevonden. Dit jaar staat de teller op
30.
Het WW café Westland is laagdrempelig en een ieder die op zoek is naar
(ander) werk is welkom.
U kunt het WW café Westland vinden in de “Bovenkamer” de
ontmoetingsruimte achter De Hoeksteenkerk in Monster aan de Burg.
Kampschoërstraat 25.
Voor meer informatie zie www.WWcafewestland.nl
Een reactie van een bezoeker over het WW café Westland:

Beste WW café Westland,
Graag wil ik hierbij meedelen dat ik inmiddels werk heb gevonden.
Bedankt voor alle prettige en leerzame bijeenkomsten die ik heb bijgewoond. Ik vond
het stimulerend, verhelderend en het gaf weer een positieve kijk op de mogelijkheden
en gaf net dat steuntje in de rug om door te gaan. Ik vond het heel prettig om zo
onder gelijkgestemden te zijn en van elkaar te leren en ook te bemoedigen.
Ik mis de bijeenkomsten wel en wens een ieder het allerbeste en veel voorspoed in het

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

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

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.

