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Lichtbron-inspiratie – Avondmaal

Wij zaten aan Uw dis met onze zorgen,
met ons verdriet, en sommigen met pijn.
Wij wisten wel dat wij in U geborgen
en door Uw bloed voor God rechtvaardig zijn,

maar ’t leven is zo druk, en wij vergaten
zo vaak al wat Gij, Heiland, voor ons doet.
En daarom is ’t zo goed dat wij weer aten
de teek’nen van Uw lichaam en Uw bloed.

Wij zullen in dit leven nooit doorgronden
de liefde die U dreef in deze dood.
Voed onze harten, meer dan onze monden,
met deze wij, met dit gebroken brood.
Enny IJskes-Kooger

Zondag 16 december 2018
10.00 uur ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland. Derde Advent. Viering
Heilig Avondmaal.
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Collecten: 1. Streekverband De Tien 2. Kerk
Na de dienst staat de koffie klaar.

Van de Diaconie

Zondag is de collecteopbrengst bedoeld voor één van de projecten van
het Streekverband De Tien
Stichting Hart voor Afrika in Tanzania
De Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA) zendt lekenmissionarissen uit naar Afrika. Tijdens haar studietijd werd
Corine ‘t Hart geraakt door de miserabele situatie waarin veel
jonge Afrikaanse vrouwen zoals huismeiden, tienermoeders,
prosituees zich bevinden.
Corine ´t Harte startte het LULU project.
Veel meisjes krijgen in hun jeugd niet de kans een stevig fundament te leggen
voor de rest van hun leven. Traditionele opvattingen en ondermaats onderwijs
spelen een rol. Meisjesgroepen krijgen theorielessen en zijn interactief met
opdrachten en discussies bezig. Zij krijgen praktijk van creatieve lessen zoals
haken, batikstoffen bewerken, een handeltje opzetten met microcrediet.
De bedoeling is dat het aantal meisjesgroepen zich uitbreidt en meer mentoren
worden opgeleid die het werk uiteindelijk zelfstandig kunnen voortzetten.
Komende diensten
Zondag 23 december 10.00 uur uitvoering ‘Lessons & carols’
Zondag 30 december 10.00 uur drs. R.B. ten Hoopen, Den Haag
Agenda
16 december
18 december
21 december
Kwintsheul
23 december

18.30 - 19.30 uur in de Lichtbron repetities kinderkerstmusical
17:30 uur Q-time ‘Kerstgourmetten’ op de zolder van de Smidse.
15.30 uur kerstviering voor ouderen in de Kastanjehof in
10.00 uur uitvoering Lessons & Carols in De Lichtbron.

Kerstfeest in Guldehof
Afgelopen maandag was er een kerstviering in het Guldehof. Het was fijn om
daar namens De Lichtbron bij te zijn. Na een welkomswoord zongen we het
eerste lied:
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht,
Dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn'
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn.
Er volgde een bijbelverhaal: En toen kwam de zaligmaker, een
vrij verhaal met plaatjes. Een kleine jongen in de stal en daar werd de Jezus
geboren.
Nadat we ‘Midden in de winternacht’ en ‘Kling klokje klingelingeling’ hadden
gezongen, werd er gebeden.
Het slotlied was ‘Eer zij God in onze dagen’ en daarna kreeg iedereen een ster
mee naar huis (zie foto).
Eimert de Waard
De Reis van je Leven
Zo heet de kerstmusical
die we op 24 december in
De Lichtbron uitvoeren en
waar we als
voorbereidingsgroep sinds
september mee bezig zijn.
Er doen 15 kinderen mee
en omdat de groep dit jaar
niet zo groot is mogen ze
allemaal acteur of actrice
zijn en zanger of zangeres.
Voor de kinderen is het
een drukke tijd, maar stuk
voor stuk zijn ze enthousiast en nemen ze hun rol enorm serieus!
Voorbereiding
Hoewel we als organisatieteam goed op elkaar ingespeeld zijn, blijft de
voorbereiding een hele klus: we nodigen de kinderen uit, passen het script aan,
zetten liedjes op Cd’s, regisseren hun rollen, we bouwen het decor en de
PowerPointpresentatie, regelen kostuums, doen aan PR en corresponderen met
de ouders en onze helpers achter de schermen. We prijzen ons gelukkig dat er
ook dit jaar ouders bereid zijn ons te helpen, want vele handen maken licht
werk!
Oproepje
Wat vorig jaar zo prettig verliep, was het opruimen na de musical. We zouden
het fijn vinden als we ook dit jaar weer een beroep op u mogen doen. Wie van u
meldt zich aan voor wat sjouw- stofzuig- afwas- en opruimwerk na de musical?
Een berichtje naar kinderkerstmusical@caiway.net volstaat. Dan is het werk
gauw gedaan en kan iedereen op tijd thuis naar huis. Dank alvast!

Vervolg van de Reis naar Kerst
Met de eindbestemming in zicht zetten de kinderen en wij nog even het beste
beentje voor. U komt toch ook kijken? Maak het mee op 24 december om 19.00
uur in de Lichtbron: De Reis van je Leven!
Voorbereidingsgroep kinderkerstmusical
Eline van der Meer, Petra Demper, Margreeth Terpstra, Christine van Hulst

Kerst met samenzang in Hervormde kerk
Op Tweede Kerstdag voor de 35ste keer het traditionele Kerst-orgelconcert met
samenzang worden gehouden in de Hervormde Kerk, Plein 9 in Wateringen.
Organist Jan van Westenbrugge zal de samenzang begeleiden op het Bätz-Witteorgel en ook orgelsolo’s spelen van onder anderen J.S. Bach, A. Vivaldi , A.
Guilant en een eigen kerstfantasie.
Aanvang 15.30 uur; de (verwarmde) kerk is open vanaf 15.00 uur.
De toegang is gratis, maar aan de uitgang is er wel een collecte voor de
onkosten en het orgelfonds. Meer informatie vindt u op www.orgelwateringen.nl.

Bijbelroute Rijksmuseum ‘Het Woord verbeeld’
De Bijbel is al eeuwen een inspiratiebron voor talloze kunstenaars. Ook de
collectie van het Rijksmuseum getuigt daarvan. Daarom ontwierp het Nederlands
Bijbelgenootschap (NBG) een bijbelroute door het museum langs twaalf
meesterwerken: ‘Het Woord verbeeld’.
‘In het Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 staat de maand november in het
teken van Religieus verleden. Een mooie aanleiding om de belangrijke rol van
bijbelverhalen voor kunst en cultuur te laten zien’, zegt directeur Rieuwerd
Buitenwerf. ‘We hebben in het Rijksmuseum twaalf topstukken geselecteerd van
kunstenaars die werden gefascineerd door bijbelverhalen, en daar een route bij
bedacht en beschreven. Van De zondeval van Cornelis van Haarlem uit 1592 tot
Het Laatste Avondmaal van Marlene Dumas uit 1991.’ De twaalf kunstwerken
behoren alle tot de vaste collectie van het Rijksmuseum. Eén ervan, Het Laatste
Avondmaal, is voor deze route uit depot gehaald.
Gidsje bij de route
De route is een initiatief van het NBG met medeweten van het Rijksmuseum. Wie
de bijbelroute wil volgen kan daarvoor een gratis gidsje aanvragen of
downloaden, dat uitsluitend bij het NBG verkrijgbaar is. Voor NBG-leden en
donateurs staan er deze maand een aantal gratis rondleidingen gepland met een
gids. De route blijft ook na november beschikbaar voor iedereen die
geïnteresseerd is in de verbeelding van bijbelverhalen in de kunst, bijvoorbeeld
bijbelkringen of docenten kunst of godsdienst met hun leerlingen.
Aanvragen van het gidsje kan via: bijbelgenootschap.nl/bijbelroute
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem

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.

