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Lichtbron-inspiratie - Alpha en Omega
Er komt een dag, wie weet wanneer,
dat de zon en de maan,
de zee en de aarde,
voorbij zijn gegaan.
Er komt een dag,
wie weet wanneer,
dat God al zijn kinderen
bijeenbrengt
in een hemels Jeruzalem
met een gouden glans.
Er komt een dag
dat het lam ons verlicht,
als een kristallen rivier,
vanuit de bron,
het leven weergeeft.
Hoe geef je ‘oneindig’ weer
in menselijke woorden?
Hoe schets je ‘schoonheid’,
Zodat ik het kan verstaan?

Zondag 11 november 2018
10.00 uur ds. Bart Schoone, Poeldijk
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Collecten: 1. Hospice Beukenrode 2. Kerk
Na de dienst staat de koffie klaar.

Van de diaconie
Iedere maand wordt er een doelcollecte gehouden. Komende zondag
11 november 2018 collecteren wij voor Hospice Beukenrode in Naaldwijk.

Een artikel uit het jubileum magazine 2017:

Mensen die in het laatste stadium van hun leven zijn
gekomen brengen die fase het liefst door in hun
eigen woonomgeving. Als dat niet kan dan het liefst
binnen de regio waarmee men de meeste binding
heeft en dan bij voorkeur in een hospice in de vorm
van een “bijna-thuis-huis” waar men ook in de
laatste fase van het leven de regie in eigen handen
kan houden.
Die mogelijkheid biedt Hospice Beukenrode dat
openstaat voor de inwoners van de (deel)gemeenten
Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland met
een levensverwachting van minder dan drie maanden
en dat ongeacht leeftijd, levensovertuiging of
achtergrond. Ook kunnen bewoners van de regio
verzoeken een familielid van buiten de regio in het
hospice op te nemen wanneer daaraan behoefte is. Het hospice is sfeervol en
kleinschalig. De inrichting licht, ruim, praktisch en comfortabel. Er is ruimte om
eigen spullen mee te nemen. De tuin is mooi aangelegd en elke kamer heeft een
privéterras. Winkels bevinden zich op loopafstand.
Er is een vaste groep van verpleegkundigen, een eigen huisarts en eigen
disciplines zijn welkom. Mantelzorgers worden ontlast. Visite wordt ontvangen
door vrijwilligers. Rusttijden worden gerespecteerd en er zijn
logeermogelijkheden op de kamer bij de naaste, maar ook apart in de
familiekamer. Elke dag wordt er vers gekookt en kunnen de eetwensen worden
aangegeven. De mantelzorgers kunnen alle maaltijden mee gebruiken. We
hebben oog voor de extra dingen die het leven ook in de laatste fase kunnen
veraangenamen, zoals massages, ijsjes, muziek, aromatherapie, gezamenlijke
activiteiten, ect.

De vrijwilligers, ervaren en toegewijd, zijn altijd dicht in de buurt. Dit geeft een
gevoel van veiligheid. Bij het hospice zijn veel vrijwilligers betrokken. De rol van
de bijna zeventig vrijwilligers binnen Hospice Beukenrode is vergelijkbaar met de
taak van de familie en verdere mantelzorgers in de thuissituatie. De vrijwilligers
bieden o.a. een luisterend oor aan gasten en naasten, geven waar nodig hulp bij
de verzorging van de gasten en verrichten allerlei hand- en spandiensten. De
zorgverlening wordt gegeven in overleg met de gast, de naasten en de
verpleging.
De diaconie beveelt de collecte voor Hospice Beukenrode van harte bij u aan.

Komende diensten
18 november 10.00 uur ds. I. de Heer, ’s-Heer Abtskerke
25 november 10.00 uur ds. K. Wigboldus, Den Haag. Eeuwigheidszondag

Agenda
11 november 18.30 - 19.30 uur in de Lichtbron repetities kinderkerstmusical
13 november 16:30-17:30 uur Q-time in de Smidse
18 november 18.30 - 19.30 uur in de Lichtbron repetities kinderkerstmusical

Ben je 8-12 jaar, doe dan mee aan Sirkelslag KIDS
De nieuwe editie van Sirkelslag KIDS vindt plaats op vrijdagavond 16 november
in de Lichtbron. Sirkelslag KIDS start om 19:30 en duurt tot en met 21.00 uur.
Doe je mee aan het leukste interactieve online spel van Nederland?
We spelen Sirkelslag KIDS gewoon vanuit onze eigen kerk. Via Facebook en
Instagram sta je in contact met andere groepen.
Het thema dit jaar is 'Vertrouwen op God' en sluit aan bij de kerstcampagne
van Kerk in Actie 'Geef hoop aan kinderen op de vlucht'. Het verhaal gaat over
Mozes. Het volk Israël is in een hopeloze situatie beland. Maar Mozes staat op,
om samen met God, hoop te bieden en het volk te bevrijden van hun ellende.
Wij gaan met Mozes mee en ontdekken door verschillende opdrachten, waarin
uithoudingsvermogen, creativiteit, samenwerken, puzzelvaardigheid en
enthousiasme nodig zijn, hoe God hoop gaf in deze moeilijke tijd. Ook nu kunnen
we wat betekenen voor de mensen om ons heen. Zo komen we tijdens deze
avond in actie om kinderen wereldwijd een betere toekomst te geven.
Misschien wordt onze groep wel de winnaar van Sirkelslag? Dan winnen jullie
misschien wel één van de drie mooie Sirkelslagbekers.
We hebben minimaal 5 deelnemers nodig!! Je kan op de site kijken naar een
filmpje van vorig jaar www.sirkelslag.nl
Geef je op via de mail: ejf.ouwehand@caiway.nl
Groetjes Ellen Ouwehand

Dankdag
Afgelopen woensdag hebben we met een aantal gemeenteleden dankdag
gevierd. Iedereen had iets meegenomen en zo ontstond er een lekker buffet van
soep, hartige taart & salades tot een dessert en zelfs iets bij de koffie.
We hebben stil gestaan bij ‘de weg naar vrijheid’ aan de hand van een
lied Amazing Grace, geschreven door Johh Newton, 230 jaar geleden.

We hebben op een post-it. zelf iets opgeschreven waarin we vrijheid ervaren. We
kijken terug op een geslaagde avond.
Met een vriendelijke groet vanuit de Diaconie.

Orgelconcert door Gert van Hoef
De jonge en talentvolle organist Gert van Hoef zal op zaterdag 17 november een
orgelconcert geven in de Pleinkerk in Wateringen. Het is voor Gert van Hoef de
tweede keer dat hij voor een concert zal plaatsnemen op de orgelbank van het
Bätz-Witte orgel.
Hij zal werken spelen van o.a. Händel, Wesley, Yiruma en eigen improvisaties,
waarmee hij ook een jonger publiek probeert aan te spreken.
De aanvang van het concert is 19.30 uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur. De
toegangsprijs is € 8,00 en € 7,00 voor 65+, incl. een programma en een kopje
koffie of thee na afloop van het concert. Kinderen t/m 16 jaar gratis toegang.
Meer informatie op www.orgelwateringen.nl.
Van de redactie
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
www.protestantsekerk-delichtbron.nl

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.

