Nieuwsbrief De Lichtbron 23-30 november 2018

Lichtbron-inspiratie
Woorden
gedachten
verhalen
komen samen
veranderen in beelden
spinnen zich als draden
vormen zich als kleuren
tot één geheel
tot één verhaal
God weeft zijn boodschap erin mee
met draden van zijn liefde
door woorden van geloof
in kleuren van de hoop
Zo rijgt de Grote Kunstenaar
zijn draden door de mijne
en mag ik elke quilt opnieuw
als kleine kunstenaar
mijn handen leggen in de Zijne.
Rieteke Hoogendoorn. Zij maakt quilts over onderwerpen uit de bijbel
Zondag 25 november 2018
10.00 uur ds. Klaas Wigboldus, Den Haag. Eeuwigheidszondag
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Collecten: 1. De Zonnebloem Kwintsheul 2. Kerk
Na de dienst staat de koffie klaar.
Bij de dienst
Deze zondag is Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In
de kerkdienst worden de overledenen uit onze gemeente van het voorafgaande
(kerkelijk) jaar bij naam genoemd, zo mogelijk in de aanwezigheid van hun
nabestaanden. We noemen de namen van Arie Blaak, Cees Moerman, Leny
Bamberg-van Dijk en Marianne Dijk-Clarenbeek. We steken voor hen een kaars
aan. Want ook al zijn zij gestorven, wij voelen ons nog met hen verbonden.

Gemeenteleden en gasten krijgen vervolgens gelegenheid een waxinelichtje aan
te steken voor iemand die zij willen gedenken.
Doelcollecte 25 nov. a.s. : Zonnebloem Kwintsheul
Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt uiteraard ook voor onze
afdeling. Met een gezellige groep vrijwilligers zetten wij ons in voor mensen met
een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. Iedereen heeft behoefte aan
gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien wel
vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers van onze afdeling komen
graag langs voor een kop koffie of om samen met jou op pad te gaan. Daarnaast
organiseren we ook verschillende activiteiten. Onze donateurs maken het
Zonnebloemwerk mogelijk. De diaconie wil graag bijdragen aan dit doel, dus de
collecte is van harte aanbevolen!

Komende diensten
2 december 10.00 uur ds. J.C. Donner, Den Haag. Eerste Advent
9 december 10.00 uur ds. O. Kroesen, Delft. Tweede Advent

Agenda
25 november 18.30 - 19.30 uur in de Lichtbron repetities kinderkerstmusical
9 december 18.30 - 19.30 uur in de Lichtbron repetities kinderkerstmusical
11 december 10.00 uur in de Lichtbron gespreksochtend
16 december 18.30 - 19.30 uur in de Lichtbron repetities kinderkerstmusical

Kerstviering in de Kastanjehof
De jaarlijkse Kerstviering voor ouderen zal plaatsvinden op vrijdag 21 december
a.s. en begint om 15.30 uur. U bent welkom vanaf 15.00 uur, komende week
worden de uitnodigingen verstuurd. Noteert u de datum alvast in uw agenda!
De diaconie

Gratis kerstconcert in Monster
Op dinsdag 18 december geeft de Westlandse Koorvereniging Musica samen met
Marco Bakker haar traditionele gratis kerstconcerten in de H. Machutus Kerk in
Monster. Dit jaar is het voor de 21ste keer. Aan dit kerstconcert werken verder
mee Peter Bontje (synthesizer), Aarnoud de Groen (vleugel) en Han Kapaan
(hobo). Dirigent is Gerard Brëas.
Om de kosten van dit gratis concert te dekken zal er na afloop van de concerten
een deurcollecte worden gehouden.
Het 1ste concert begint om 18:30 uur en de kerk gaat om 18:00 uur open.
Het 2de concert begint om 21:00 uur. De toegang tot dit 2de concert is vanaf
20:30 uur.

Toegang tot het concert kan alleen indien u in het bezit bent van een
toegangskaart.
De gratis kaarten zijn verkrijgbaar op vrijdag 30 november en vrijdag 7
december van 14:30 uur tot 15:30 uur in het Gebouw O.J.O.S, Choorstraat 95 te
Monster. Maximaal twee kaarten per persoon.

Expositie 400 jaar Statenbijbels
Gelijktijdig met de expositie Werk, bid & bewonder in het Dordts Museum, is in
Het Hof van Nederland de tentoonstelling Te Kunst en Te Keur - 400 jaar
Statenbijbels te zien. Op het plein voor Het Hof van Nederland zal een robotarm
de complete Statenbijbel overschrijven.
Statenbijbels van familiedrukkerij Keur staan te boek als ‘Keurbijbels’. Een echte
Keurbijbel herken je niet alleen aan de hoge kwaliteit, maar ook aan de unieke
samenstelling ervan. Kopers van een Keurbijbel selecteerden zelf welke extra
kaarten of prenten ze bij de Bijbel wilden inbinden. Zo bezien waren het
misschien wel de eerste bijbels-on-demand.
De expositie is te zien vanaf 10 november 2018 t/m 29 mei 2019 en het
Nederlands Bijbelgenootschap is één van de partners.
Kijk op: www.hethofvannederland.nl voor meer informatie
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

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
Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. (06)47460600.
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.

