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Lichtbron-inspiratie
Want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen
Doch straks van aangezicht tot aangezicht
Nu ken ik onvolkomen
Maar dan zal ik ten volle kennen
Zoals ik zelf gekend ben
1 Korinte 13:12

Zondag 21 oktober 2018
9.30 uur dr. P. Sanders, Den Haag
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Collecten: 1. Kerk on Actie: Nederland helpt Sulawesi 2. Kerk
Na de dienst staat de koffie klaar.
Komende diensten
28 oktober 10.00 uur ds. F.L. Bakker, Voorschoten
4 november 10.00 uur ds. O. Kroesen, Delft
Agenda
24 oktober 19.30 uur Gespreksgroep bij Henk en Ria Jongerius, Heulweg 103,
Kwintsheul
27 oktober 19.00 uur Taizé-viering in de St. Josephkerk in Wateringen
30 oktober 10.00 uur in de Lichtbron – gespreksochtend
30 oktober 16.30 tot 17.30 uur Q-time
1 november 20.00 uur Gemeenteavond in De Lichtbron
6 november 16.30 tot 17.30 uur Q-time

Proef met gewijzigde aanvangstijden
De kerkenraad heeft besloten een proef te houden met andere aanvangstijden
van de kerkdiensten: 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.

Doelcollecte voor 21 oktober a.s.: Slachtoffers op Sulawesi
Aardbevingen en Tsunami zorgen voor veel slachtoffers op Sulawesi. In de
stad Palu, met zeker 350.000 inwoners, was een strandfestival aan de gang,
toen de aardbeving plaatsvond. Een tsunami met een golf van 2 meter hoog
raasde over het land. Duizenden mensen vonden de dood en of worden nog
vermist.
Kerk in Actie biedt hulp aan slachtoffers
Lokale partners van Kerk in Actie zijn bezig om eerste hulp te verlenen. Samen
met de Indonesische overheid brengen ze de situatie in kaart en proberen ze
de communicatie op gang te brengen. Er is vooral grote behoefte aan voedsel,
drinkwater, schuilplaatsen en medische ondersteuning.
Het rampgebied blijkt groter dan gedacht. Palu en Donggala zijn moeilijk
bereikbaar. Wegen zijn afgesloten, veel gebouwen en stroomvoorzieningen
zijn beschadigd. Dat maakt communicatie met het gebied lastig. Lokale kerken
en hulpverleners pakken daarom de eerste noodhulp op zich. Alle kerken in
Palu zijn open voor de opvang van vluchtelingen/daklozen. In Tenena is een
grote interreligieuze gebedsdienst gehouden.

Landelijke actie 10 oktober
Op 10 oktober vond een landelijke actiedag plaats, de tussenstand was ’s
avonds ruim 11 miljoen euro. Vanaf Sulawesi reageert Henriette Nieuwenhuis
namens Giro555 opgetogen: “Een fantastische tussenstand. Dankzij al deze
donaties kunnen we nog meer mensen helpen. Hulpverleners zijn hier met
man en macht aan het werk. Ze delen schoon drinkwater en voedsel uit en
zorgen voor onderdak.”
Geld en steun blijft nodig, daarom is de collecte van harte aanbevolen!

Protestantse Gemeente De Lichtbron, algemene informatie
Predikant: vacature
Scriba:
Margreeth Terpstra-Zeilstra, tel. 0174-221982, mtterpstra@caiway.net
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.

Koffieochtend
Afgelopen woensdag was de koffieochtend van de Diaconie. Er waren wat
afmeldingen, dus we waren met een klein groepje. Onder het genot van een
kopje koffie vertelde Margreeth Terpstra en collega Ruud Nouwen over
financieel misbruik van ouderen. Wat we er onder verstaan en bij een
vermoeden van misbruik hoe te handelen om verder misbruik te voorkomen.
Het speelt zich vaak in de groep mensen om je heen: Kinderen, verdere
familie of de buurman. Daarom is het vaak ook moeilijk om het bespreekbaar
te maken. Het eindigde met tips om misbruik te voorkomen en alles goed vast
te leggen in b.v. een levenstestament. We hebben onderling ook ervaringen
uitgewisseld.
Daarna was het tijd voor een drankje met een hapje en kon er gezellig na
gekletst worden. We kijken terug op een gezellige ochtend.
Met vriendelijke groet vanuit de Diaconie.
p.s. We werden getipt over een plustival. Een festival voor 55 + in het
gemeentehuis van Naaldwijk op 16 november 13:00-17:00 uur. Zie voor het
programma www.seniorenraad-westland.nl

