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Lichtbron-inspiratie
Het zout der aarde
Als het zout der aarde zijn,
is liefdevol, bescheiden zijn,
en wijs van hart, aandachtig zijn,
is luisterend aanwezig zijn
en ruimte-scheppend bezig zijn,
is trouwe vriend en troost te zijn
en sterkte voor een ander zijn,
is door heel weinig veel te zijn,
zo spiegel van elkaar
en van het Andere te zijn.
Marijke de Bruijne
Uit: Medemens 5
Zondag 7 oktober 2018
9.30 uur ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland. Israëlzondag.
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Collecten: 1.Werk Kerk en Israel, 2. Kerk
Na de dienst staat de koffie klaar.
Komende diensten
14 oktober 9.30 uur ds. R. Stigter, Delfgauw, viering Heilig Avondmaal
21 oktober 9.30 uur dr. P.Sanders, Den Haag
Agenda
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 Adriënne 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, zie volgende nieuwsbrief
30 oktober 10.00 uur in de Lichtbron – gespreksochtend

Proef met gewijzigde aanvangstijden
Afgelopen voorjaar is een enquête gehouden over de aanvangstijd van de
kerkdiensten. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze enquête heeft de
kerkenraad besloten een proef te houden: tijdens de periode dat de wintertijd
geldt, gaan we om tien uur beginnen. Als de zomertijd geldt, wordt half tien
weer de aanvangstijd.
Dat betekent dat alle kerkdiensten van 28 oktober 2018 tot en met 24 maart
2019 om tien uur beginnen. Vanaf 31 maart starten we weer om half tien.
In de loop van volgend jaar zullen we de proef evalueren.
Van de Diaconie
Israëlzondag: het gesprek gaat altijd door.
Ieder jaar vieren we in de Protestantse Kerk op de eerste zondag in oktober
Israëlzondag. We staan stil bij onze verbondenheid met Israël. Voor veel
mensen staat Israël gelijk aan oorlog en incidenten, een land waar Israëlieten
en Palestijnen elkaar het licht in de ogen niet lijken te gunnen. Het is
ingewikkeld daarin stelling te nemen en misschien is dat wel onmogelijk. Voor
de Prot. Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de
identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods
geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse
traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en
komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit. De Prot. Kerk
stimuleert gemeenteleden deel te namen aan het gesprek met en over Israël
en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël, onder meer door het
organiseren van ontmoetings- en netwerkdagen en in het magazine
Kerk&Israël Onderweg. Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge
mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent. |
Vandaag, Israëlzondag, vragen we uw steun om het werk van Kerk en Israël
mogelijk te maken. Van harte aanbevolen.

Streekverband De Tien

Tien jaar Streekverband De Tien, vijftig jaar collecteren.
Samen betrokken voor werelddiaconaat van goede doelen
Streekverband De Tien viert dit jaar haar tien jarig jubileum.
Diaconale Geschiedenis
In 2005 waren er al gezamenlijke vergaderingen en een verkiezing van drie
gezamenlijke projecten. Dit waren:
- Hoop voor Albanië
- Hart voor Haïti
- De Zaaier
In 2008 is de officiële fusie van de deelnemende Gereformeerde en Hervormde

diaconieën. Een samenwerking op buitenlands diaconaal gebied, met de
aangesloten kerken uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland.
Tevens is het vijftig jaar geleden dat Hervormd Streekverband Westland en
Gereformeerd De Tien werden gevormd.
- Hervormd Streekverband Westland vindt zijn oorsprong in de oprichting
van ZWO-Westland. Het eerste project in Ghana is tien jaar lang gesteund.
Door kontakten te onderhouden met het Centrum voor Zending en
Werelddiaconaat en de classis. En daarna het project in Kameroen (1991)
met de dovenschool en gehandicapten tehuis, de zondagschool en
evangelisten Bijbelschool. De giften die binnen kwamen waren apart voor
de zending en diaconie. Beiden 50 procent.
- De Tien is ontstaan toen een zes gereformeerde diaconieën een
gezamenlijk belang hadden en begonnen met “De Rozenhof” te Naaldwijk.
Later zijn er nog vier diaconieën benaderd en toegetreden. Waarna “De
Tien” ontstond in 1968. Met later het organiseren van ouderenvakanties en
jongerenwerkvakanties naar Hongarije. Ook de projecten van Dorkas,
ORION, Stille hulp in Oost- Europa, Hongarije en Oekraïne.
Maandelijkse kennisuitwisseling
Op de laatste donderdag van de maand komen de adviescommissie en de
afgevaardigde diakenen bij elkaar om de agenda punten te behandelen. Met
het agenda punt “rondje diaconie” vertellen de diakenen wat zij in de
gemeente hebben georganiseerd en wat ze op de planning hebben staan. Er
komen suggesties naar voren zoals: een “omgekeerde” collecte, wat te doen
als er iemand aan de kerkdeur staat voor een slaapplaats, in het dorp op drie
verschillende locaties met groepjes bij mensen thuis te gaan eten, enzovoort.
Na de pauze is er een afgevaardigde van één van de projecten om te vertellen
over de huidige stand van zaken en verantwoording af te leggen van de
ontvangen gelden voor het project. Vaak door middel van een beamer
presentatie. Zo blijven we op de hoogte. Twee vergaderingen per jaar komt er
een spreker, zoals van Kerk in Aktie, Wilde Ganzen en World Servants.
Tijdens het Heilig Avondmaal wordt altijd gecollecteerd voor “De Tien”.
Er wordt geld bij elkaar gebracht om zes projecten te ondersteunen. Ieder
project krijgt een toezegging voor zes jaar. Momenteel worden deze projecten
ondersteund:

Aan het jubileum van tien jaar Streekverband De Tien wordt aandacht besteed
in De Rode Loper dienst in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan 42 te Naaldwijk
op zondag 7 oktober 2018. Aanvang 10:00 uur. Het thema is: Samen Sterk.
Voorganger: Ds. E. Kok en medewerking van de huisband.
U bent allemaal hartelijk welkom.

St. Andreas Kwintsheul 125 jaar
Afgelopen zondag, 30 september, zijn we met een aantal gemeenteleden naar
de viering van het 125-jarig bestaan van de St. Andreas in Kwintsheul
geweest. De rode loper lag uitgerold en we werden verwelkomd door mooie
muziek van St. Gregorius. De kerk was helemaal vol en prachtig versierd met
schitterende bloemstukken. Het was een mooie, indrukwekkende dienst met
als voorgangers de bisschop van Rotterdam, J.H.J. van den Henden, Dom
Hugo van Steekelenburg (oud-Heulenaar) die werkzaam is in Brazilië, de
pastores Steenvoorden, Straathof en Van der Well en diaken Burgering.
Er waren drie lezingen die gingen over het bouwwerk van God, de kerk,
waarvoor Hij zelf als kundig bouwmeester het fundament heeft gelegd en
waaraan wij verder moeten bouwen als levende stenen.
Na afloop werd het Andreaslied gezongen.
Er was tot slot een gezellig samenzijn met koffie en broodjes.
Eimert en Joke de Waard, Henk en Nel Bloem

Samenleesbijbel Junior
Onlangs verscheen de 'Samenleesbijbel Junior', een bijbel om met kinderen
van 4-7 jaar te lezen. Deze bijbel met 30 bijbelverhalen is een initiatief van
het NBG in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.
De Samenleesbijbel Junior is een vervolg op de Samenleesbijbel uit 2015,
waarvoor grote belangstelling bestaat. Deze bijbel nodigt (groot)ouders uit om
met hun (klein)kinderen van 8-12 jaar in gesprek te raken over de Bijbel met
behulp van gespreksvragen, doe-opdrachten en drie leesroutes.
‘Van ouders kregen we de vraag of we ook voor jongere kinderen zo’n bijbel
konden maken’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Met deze junioruitgave kun je al vroeg met kinderen in gesprek gaan om samen te ontdekken
wat die oude, soms moeilijke maar altijd inspirerende bijbelverhalen te zeggen
hebben.’
Ontdekkingsreis
De Samenleesbijbel Junior blijft dicht bij de Bijbel en sluit aan bij de
verschillende leervoorkeuren van kinderen. Ouders en kinderen maken in 30
stappen een ontdekkingsreis door de Bijbel. Elke stap is een bijbelverhaal,
bekend (het begin van de wereld, Noach, Pasen) of minder bekend (een
psalm, Jesaja, Paulus schrijft een brief). Bij elke stap staat een stukje van het
bijbelverhaal afgedrukt uit de Bijbel in Gewone Taal. Verder is er een
hervertelling – met een passage die kinderen vanaf 6 jaar zelf kunnen lezen –
een weetje of een lied, een gespreksvraag en een doe-opdracht.
De Samenleesbijbel Junior kost € 19,95 en is verkrijgbaar in de webshop van
het Nederlands Bijbelgenootschap en in de boekhandel.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Pastorie te huur
Voor ongeveer een jaar is de pastorie van de Lichtbron aan de Pieter van der
Plasstraat 1 te huur. Inlichtingen bij Dick Boutkan (06-53184715) of bij Aam
Wijnands (06-54292177)
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.

PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond
Op 9 en 23 oktober a.s. komen wij weer bijeen voor onze gezellige
soosmiddagen in “De Smidse” van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Onder de naam Rabobank Clubkas Campagne wordt weer een actie
georganiseerd t.b.v. de Westlandse verenigingen. Ieder lid van de Rabobank

Westland krijgt 5 stemmen om te verdelen en kan maximaal twee stemmen op
dezelfde vereniging/stichting uitbrengen. De stemperiode voor deze Rabobank
Clubkas Campagne is van 3 t/m 15 oktober a.s. Hoe meer stemmen we
krijgen, hoe hoger het bedrag wordt voor onze PCOB. Wij hopen, dat er veel
mensen zijn, die aan onze PCOB stemmen willen geven. Wij kunnen met dit
geld weer iets leuks voor onze leden doen. Misschien wilt U Uw kennissenkring
stimuleren, zodat zij ook op onze vereniging gaan stemmen.
Onze penningmeester, de heer J. van der Snoek, is gaarne bereid U te helpen
met het verdelen van de stemmen. Zijn telefoonnummer is 0174-295289.
Namens het Bestuur, E.F. Abbo – van Engelenburg
Najaarsconcert Bel Canto
Gemengd Koor "Bel Canto" Wateringen geeft een Najaarsconcert in de
Hervormde Kerk aan het Plein te Wateringen, op zondagmiddag 21 oktober
a.s., om 14.30 uur. Het koor staat onder leiding van José la Haye, en wordt
aan de piano begeleid door Nicolette Heerema.
De keuze van liederen is gevarieerd en ook zorgt het koor voor intermezzo's,
door de leden Piet Onings (tenor), Karel Vis (tenor) en Nic Vis (saxofoon).
Entree : € 10,- inclusief drankje in de pauze.
Voor toegangskaarten kunt u terecht bij de leden van het koor, of op die
zondagmiddag bij de kerk, óf bel 06 44668453/0174 293982.
Waterings Mannenkoor

Na bijna 92 jaar ziet het Waterings Mannenkoor Zang Veredelt zich genoodzaakt
tot opheffing, er is onvoldoende aanwas van nieuwe zangers, waardoor de
gewenste kwaliteit binnenkort niet meer gehaald zal worden. Jammer, maar ....
wij gaan nog één keer voor u de bühne op. Het mannenkoor heeft zich vele jaren
gesteund geweten door inwoners van Wateringen/ Kwintsheul en omstreken en
wil zo zijn dank tonen.
Het koor geeft zijn allerlaatste concert in zijn thuishaven, de Hervormde Kerk
op Plein 9 in Wateringen. Wij doen dit samen met mannenkoor EMM uit
's-Gravenzande, Jan van Westenbrugge en enkele solisten.
Vrijdag 2 november, aanvang 20: 00 uur, deur open 19:30 uur. Toegang vrij.
Wij hopen velen daar te ontmoeten.

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.

