Nieuwsbrief De Lichtbron 7 t/m 14 december 2018

Lichtbron-inspiratie – Of hoe dat heet
Gelukkig dat
het licht bestaat
en dat het met
me doet en praat
en dat ik weet
dat ik er vandaan
kom, van het licht
of hoe dat heet.
Hans Andreus

Zondag 9 december 2018
10.00 uur ds. O. Kroesen, Delft. Tweede Advent
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Collecten: 1. PKN: Pastoraat 2. Kerk
Na de dienst staat de koffie klaar.
Komende diensten
Zondag 16 december 10.00 uur ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland. Derde
Advent. Viering Heilig Avondmaal
Zondag 23 december 10.00 uur uitvoering ‘Lessons & carols’
Agenda
9 december 18.30 - 19.30 uur in de Lichtbron repetities kinderkerstmusical
9 december Ontmoetingsdiner in de Ark
11 december 10.00 uur in de Lichtbron gespreksochtend
11 december 19.30 uur bijbelgesprekgroep bij Arie en Harmke Verkerk, Tomatenlaan 27,
Den Haag, aanvang 19.30
16 december 18.30 - 19.30 uur in de Lichtbron repetities kinderkerstmusical
18 december 17:30 uur Q-time ‘Kerstgourmetten’ op de zolder van de Smidse.
21 december 15.30 uur kerstviering voor ouderen in de Kastanjehof in Kwintsheul
23 december 10.00 uur uitvoering Lessons & Carols in De Lichtbron.

Kort verslag kerkenraadvergadering d.d. 29 oktober 2018
De kerkenraad heeft in de vergadering gesproken over de volgende punten:
•
•

•

•

Voorbereiding van de gemeenteavond van 1 november.
De kerkenraad is akkoord met het voorstel van het bestuur van de Kringloopwinkel
om voortaan de vrijwilligers die werkzaamheden in de winkel verrichten, ook in de
gelegenheid te stellen een goed doel per sector voor te dragen. De kerkenraad wordt
via de diaconie geïnformeerd over de voorgestelde doelen.
Op 19 oktober heeft in opdracht van de schoolstichting PCPOW een bouwkundige
inspectie plaatsgevonden van ons gebouw. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar
voren gekomen.
Er wordt gezocht naar een kerkelijk werker die gedurende de vacante periode een
beperkt aantal activiteiten, zoals groepswerk, voor zijn/haar rekening kan nemen.

Uitnodiging Ontmoetingsdiner

Op woensdag 9 januari 2019 organiseert de stichting Vrienden van
Ouderen Wateringen/Kwintsheul een ontmoetingsdiner voor ouderen, die niet vaak
meer het huis uit komen. In deze tijd van gedwongen steeds langer thuis te
moeten blijven wonen, zijn veel ouderen niet in de gelegenheid anderen te
ontmoeten. U kunt op deze avond contacten maken en uw verhaal kwijt.
Het diner staat open voor hen die zich hierin herkennen en/of waarvan u denkt dat die
hiervoor in aanmerking kunnen komen.
Wij serveren weer een heerlijk diner op deze dag.
Aanvang : 17.00 uur.
Locatie: Restaurant van Careyn De Ark te Wateringen.
De kosten voor dit diner bedragen € 10,-- per persoon.
Meldt u op tijd aan, of zorg ervoor dat diegene die volgens u in aanmerking komt op tijd
wordt aangemeld, want er is maar plek voor 90 personen.
Aanmelden kan vóór 23 december via onderstaand aanmeldstrookje. Deze is in te leveren bij
de receptie van Careyn de Ark in Wateringen. Vergeet voor de aanmelding niet de € 10,-over te maken naar: NL 48 RABO 0156671069 t.n.v. stichting vrienden van ouderen in
Wateringen en Kwintsheul. o.v.v. naam, adres en telefoonnummer.
Mocht u hiermee problemen hebben, kunt u ook eventueel op de avond zelf betalen.
U kunt zich ook opgeven door een mail te sturen naar: t.halverhout@careyn.nl met de
vermelding van de door u in te vullen gegevens op de antwoordstrook.

Antwoordstrook diner 9 januari 2019.

Naam:___________________________________________________

Adres:___________________________________________________

Woonplaats:______________________________________________

Telefoonnummer:__________________________________________
Heeft u vervoer nodig : Ja
gelegenheid kan komen)
•
•

(dit alleen wanneer u niet op eigen

Ik maak € 10,00 over op NL 48 RABO 0156671069*
Ik betaal € 10,00 op 9 januari 2019*

Doorhalen wat niet van toepassing is.

Zondag 23 DECEMBER:
Het is een nog vrij jonge maar kennelijk aansprekende traditie om in de Advent, dus als het
Kerstfeest nadert, een kerkelijke viering in de geest van de Engelse 'Lessons and Carols' te
houden. Daarom zetten de initiatiefnemers deze traditie ook dit jaar weer graag voort. Het
gaat om een kerkelijke viering, verder weliswaar zonder preek maar met een bijbelse lijn als
‘ruggegraat’. Die lijn uit zich in het feit dat 'Lezingen en Liederen', zoals we dat ook in de

kerk gewend zijn, met elkaar verbonden zijn. Zo wordt uitgaande van de lezingen een lijn
getrokken vanaf en vanuit het Oude Testament tot het komen van de Messias Jezus toe. Er
zijn dan ook meer lezingen dan anders, maar daaròm juist ook veel liederen.
Voor deze gelegenheid vormen enthousiaste zangers een projectkoor wat onder leiding staat
van Alexander Prins.

Ook plaats voor samenzang in onze eigen Nederlandse taal.
U / je bent/jullie zijn op zondagmorgen 23 december, 10.00 uur, van harte welkom in De
Lichtbron en 's avonds om 19.00 uur in De Regenboogkerk in Honselersdijk.

Diaconie
Collecte 9 december a.s. PKN: “Pastoraat nieuwe stijl”
Vrijwilligers spelen in het pastoraat een belangrijke rol. Die rol wordt groter in gemeenten
waar het aantal predikanten en kerkelijk werkers kleiner wordt. De Protestantse Kerk brengt
in een aantal plaatsen in het land vrijwillige werkers in het pastoraat samen in een
“leergemeenschap pastoraat” met als doel van elkaar te leren door informatie uit te wisselen
en elkaar te bevragen. Het aantal plaatsen wordt het komende jaar uitgebreid. Naast deze
leergemeenschappen wordt geëxperimenteerd met andere nieuwe leervormen van leren
zoals de e-learning “pastorale gesprekken”. Er wordt gebruik gemaakt van afwisselende
leermiddelen zoals filmpjes en stellingen.
Samen met plaatselijke gemeenten werkt de Protestantse Kerk aan laagdrempelige vormen
van onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor
andere gemeenten. Dit soort nieuwe vaardigheden zijn nodig om bij te blijven in een
veranderende kerk waar het meer aankomt op vaardigheden van gemeenteleden zelf.
Van harte aanbevolen!

Kerstviering in de Kastanjehof
De jaarlijkse Kerstviering voor ouderen zal plaatsv inden op vrijdag 21 december a.s. en
begint om 15.30 uur. U bent welkom vanaf 15.00 uur, deze week worden de uitnodigingen
bezorgd. U kunt zich opgeven bij Adri of Pieter, via mailadressen:
a3vanderwal@hotmail.com of picas7@caiway.nl. Noteert u de datum alvast in uw agenda!
De diaconie

De titel van het 2e schilderij uit het thema 'Hedendaagse Demonen' is Depressie.
Joki Harms schreef het volgend verhaal bij dit schilderij.

Depressie
De huidige samenleving vraagt veel van ons mensen. Het individualisme dat deze tijd
kenmerkt, betekent dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven, voor je eigen succes en
dus ook voor je eigen falen.
Ik vind het aangrijpend als ik hoor dat zoveel mensen last hebben van depressieve
gevoelens, soms zelfs in een depressie raken. Niet in staat om daar zelf nog uit te komen.
Waarom leef ik, wat draag ik bij, somberheid, doelloosheid.
Gevangen zitten in je eigen sombere denken dat is zwaar.
Ik heb dat verbeeld door een donkere bal, een donker gat in een lichte omgeving. Er lijkt wel
iets van een draaikolk in te zitten, wervelend naar beneden. De verticale krassen in het
papier, volgelopen met verf, verbeelden de gevangenschap. Niet alleen voor de persoon met
de depressieve gevoelens, maar ook voor zijn of haar omgeving. Hoe kom je er uit met
elkaar?

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.

