Nieuwsbrief De Lichtbron 26 oktober – 2 november 2018

Lichtbron-inspiratie
Liefde, leven, licht
Liefde, leven, licht
als zon op je gezicht
als adem voor je ziel
zelfs toen je even viel.
Liefde, leven, licht
geeft dat het donker zwicht
geeft dat verdriet verdwijnt
je eigen ik verkleint.
Liefde, leven, licht
een voorrecht en een plicht
te geven om iedereen
de mensen om je heen.
Liefde, leven, licht
het mooiste vergezicht.
Kijk maar eens goed naar boven
en blijf erin geloven.

Zondag 28 oktober 2018
10.00 uur ds. F.L. Bakker, Voorschoten
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Collecten: 1. Kerk in Actie: Hervormingsdag 2. Kerk
Na de dienst staat de koffie klaar.

Komende diensten
4 november 10.00 uur ds. O. Kroesen, Delft
11 november 10.00 uur ds. B. Schoone, Poeldijk

Agenda
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 in de Smidse
1 november 20.00 uur Gemeenteavond in De Lichtbron
6 november 16.30 tot 17.30 uur Q-time
dinsdag 13 november 16:30-17:30 uur Q-time

Q-time
Op dinsdag 30 oktober is er weer Q-time!
Deze keer is het nog een keer in de Smidse aan het Plein.
We beginnen om 16:30 uur en er is ook een patatje! (zie de WhatsApp)
Graag tot dinsdag!
Jack Alblas.

Van de Diaconie

Samen zijn we de kerk in actie.
Geïnspireerd door Jezus Christus willen wij delen wat ons gegeven is. Om in
Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.
De kerk als goede buur
In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en het
militaire conflict in het oostelijk deel van het land. Veel gezinnen moeten
rondkomen van minder dan 50 euro per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en
door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben
daarentegen veel vertrouwen in de kerk.
Met het project ‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt Lviv Education Foundation
(LEF) lokale kerken stimuleren om sociale initiatieven te ontplooien in hun dorp of
stad. LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, dit omdat
de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. LEF wil 120
vrijwilligers van acht lokale kerken begeleiden om sociale initiatieven op te zetten.
Met de collecteopbrengst op Hervormingsdag steunt Kerk in Actie LEF in
Oekraïne. Geef in de collecte of, maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457
457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Hervormingsdag.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/hervormingsdag

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Voedselbank Westland
Op zondag 4 november a.s. wordt er weer voedsel ingezameld voor de
voedselbank. De vrijwilligersorganisatie Voedselbank Westland wil een bijdrage
leveren aan bestrijding van armoede. Dit doen zij door wekelijks voedselpakketten
te verstrekken aan mensen die dit nodig hebben.
“In Nederland leven meer dan 1.000.000 mensen onder de armoede grens. De
voedselbanken, waaronder Voedselbank Westland, helpen de armsten door ze
tijdelijk te voorzien van een voedselpakket. Om mensen van voldoende eten te
kunnen voorzien werken wij samen met scholen, kerken, bedrijfsleven, instellingen
en particulieren. Samen zorgen we er voor dat armoede wordt bestreden, er
minder verspilling van voedseloverschotten is en dat het milieu minder wordt
belast.”
Graag willen wij als gemeente hieraan bijdragen. Deze inzamelingsactie wordt dan
ook van harte aanbevolen!

In de volgende Nieuwsbrief zal een “boodschappenlijstje” geplaatst worden. Deze
boodschappenlijstjes zijn vanaf zondag ook te vinden in de hal van de kerk.

Gratis adventskalender: Het wordt licht
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een speciale
kalender voor de adventstijd. Voor iedere dag is er een bijbelvers en een
kunstwerk dat daarbij past. Op de achterkant van elke pagina staat een
bijbelpassage met een korte uitleg en een vraag om over na te denken.
In het voorwoord van de adventskalender schrijft NBG-directeur Rieuwerd
Buitenwerf: 'Advent, de weken voor Kerst, valt voor ons in de donkerste tijd
van het jaar. Ook in de wereld om ons heen en in onszelf kan het soms donker
zijn. Het adventsrooster helpt je om uit te zien naar het licht dat volgens de
Bijbel met de geboorte van Jezus is gekomen.'
De kunstwerken zijn uitgezocht in samenwerking met kunstenares Rietje
Bakker. Rietje: 'Kunst gaat om woorden als 'verwonderen' en 'verbeelden'. Ik
hoop dat de schilderijen in deze kalender mensen helpt om de reis te maken
van je hoofd naar je hart.'
De kalender is vanaf 27 oktober gratis te bestellen op debijbel.nl.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Lessons and Carols
Op 23 december vindt er weer een uitvoering plaats van de Engelse
Kersttraditie 'Lessons and Carols'.
Zoals voorgaande jaren ook nu weer een samenwerking tussen zangliefhebbers uit Honselersdijk en Wateringen/Kwintsheul en Wateringseveld.
Binnenkort is er meer nieuws over de repetitieavonden/middagen, deze zullen
afwisselend in Honselersdijk en Wateringen plaats hebben.
De bedoeling is dat er dit jaar 2 uitvoeringen plaats vinden op 23 december.
' s-Morgens bij ons in de kerk en 's-avonds in Honselersdijk.
Zin om mee te zingen? Laat het weten, je bent van harte welkom.
Het geheel staat onder leiding van Alexander Prins.
Voor meer informatie:
Dukky Schreiber M 06 12477496 of 0174 295909
Ed van der Schoor M 06 51199528 of 0174 296088

Oecumenische viering met liederen uit Taizé
Houd jij van rust, stilte & muziek? Kom dan naar de oecumenische
Taizé viering op zaterdagavond 27 oktober om 19:00 uur in de st.
Josephkerk in Wateringen.
Na het succes van de Taizé viering afgelopen juni in de Andreaskerk; volgt er
nu een tweede Taizé viering. Deze viering wordt georganiseerd door de

werkgroep Oecumenische vieringen in Wateringen en Kwintsheul. Pastor
Straathof zal deze viering voorgaan.
Nog geen kennis gemaakt met Taizé vieringen? Grijp dan nu je kans en kom
deze viering meebeleven!
Maar wat is Taizé nu eigenlijk? Taizé is een oecumenische
kloostergemeenschap in Frankrijk; opgericht door Frère Roger, waar liederen
herhaaldelijk worden gezongen en eenvoud en goedheid vanuit het hart
voorop staat. In de zomermaanden komen er wekelijks minimaal 2000
jongeren van over de hele wereld naar Taizé om tot rust en bezinning te
komen en mogelijk toch iets van God te mogen ervaren.
In deze viering volgen we de liturgie van het avondgebed, zingen we liederen
die ook in Taizé worden gezongen en laten we een vuur van liefde branden
voor een ieder die licht nodig heeft in de donkere dagen die komen gaan.
Na de viering is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee/limonade te drinken
en zo elkaar te ontmoeten.
Een ieder is welkom om bij deze viering aanwezig te zijn! 27 oktober;
19:00uur in de Josephkerk aan de Harry Hoekstraat 37, te Wateringen.
Kom & beleef deze viering mee!

Waterings Mannenkoor
Het Waterings Mannenkoor Zang Veredelt geeft zijn allerlaatste concert in 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.

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.

