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Lichtbron-inspiratie – Maar je leeft
zwaar leven
is het met Hem
weet wat je doet
man Gods is Hij
mens
mens tot het uiterste
teken aan de wand
mes op je keel
zwaard door je ziel
mens
mens tot het uiterste
steen des aanstoots
val voor velen
maar méér
opstanding is Hij
nieuw begin
licht en vreugde
bron van hoop
broeder, Heer –
zwaar leven
is het met Hem
maar je leeft
Hans Bouma

Zondag 23 december
10.00 uur uitvoering ‘Lessons & Carols’ o.l.v. Alexander Prins
Na afloop staat de koffie klaar
Maandag 24 december 18.30 uur kinderkerstmusical
Collecte: Stichting Leergeld, Westland

Dinsdag 25 december 10.00 uur ds. D. Verboom, Leiden. Eerste Kerstdag
Er is kindernevendienst en kinderoppas
Collecten: 1. Kerk in Actie: Kinderen in de knel 2. Kerk
Zondag 30 december 10.00 uur drs. R.B. ten Hoopen, Den Haag
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Collecten: 1. Diaconie/ZWO 2. Kerk
Na de dienst staat de koffie klaar
Maandag 31 december geen dienst
Dinsdag 1 januari 10.30 uur ds. O. Kroesen, Delft. Nieuwjaarsdag.
Bij de dienst
Zondag 23 december wordt in De Lichtbron ‘Lessons & Carols’ uitgevoerd.
Het is een nog vrij jonge maar kennelijk aansprekende traditie om in de
Advent, 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 ‘ruggengraat’.
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. Er zijn dan ook meer lezingen dan anders, maar
daarom juist ook veel liederen.
Voor deze gelegenheid vormen enthousiaste zangers een projectkoor dat
onder leiding staat van Alexander Prins. Ook is er plaats voor samenzang in
onze eigen Nederlandse taal.
Iedereen is van harte welkom op zondagmorgen 23 december om 10.00 uur.
Agenda
21 december 15.30 uur kerstviering voor ouderen in de Kastanjehof in
Kwintsheul
8 januari 10.00 uur gespreksochtend in de Lichtbron

A Festival of Lessons & Carols

Lezingen en zang naar engelse traditie
‘tussen Advent en Kerst’
De Lichtbron, Wateringen, 10.00 u
Regenboogkerk, Honselersdijk, 19:00u
23 december 2018
PKN-zangdienst in de traditie van

‘A Festival
of

Lessons and Carols’
De titel van het 4e schilderij uit het thema 'Hedendaagse Demonen' is
Eenzaamheid.
Joki Harms schreef het volgend
verhaal bij dit schilderij.

Eenzaamheid
Mensen zijn sociale wezens. Contact met anderen
is voor de meeste mensen een levensvoorwaarde.
Er zijn enkelingen die vrijwillig in afzondering

De titel van het 5e schilderij uit het thema 'Hedendaagse Demonen' is Zijn.
Joki Harms schreef het volgend verhaal bij dit schilderij.

Zijn
Deze laatste in de serie demonen toont een plaats
waar je mag zijn wie je bent. Er zijn armen die je
ontvangen, die je omsluiten, warmte bieden. Het
lijkt een ei, een baarmoeder, een plek waar het
goed en veilig is. De kleuren zijn warm, geel,
oranje.
Er zijn geen krassen, althans niet in de vorm die
centraal staat. De krassen zijn er wel, maar ze
zijn meer onderdeel van de omgeving. Ze lopen
nu horizontaal, vormen geen tralies van
onvrijheid, maar lijken op te gaan in het water en
in de lucht. Ze bewegen mee in de bewegingen
van de natuur.
Minder scherp, minder heftig.
Ontvangen en bevrijd.
Wat een mooi vooruitzicht!

Met lampionnen door het Hofpark naar de ster van Bethlehem
Op kerstavond 24 december krijgt het Wateringse Hofpark een andere aanblik.
Vanuit kinderboerderij De Waterster gaan kinderen en hun ouders in een
lampionnentocht naar kerkgebouw De Lichtbron, dat als stal van Bethlehem

fungeert. Het park is versierd met waxinelichtjes in glazen potjes. Onderweg
komen de kinderen allerlei kerstfiguren tegen die hen de weg wijzen naar de
ster in het kerkgebouw. Ieder jaar is de kerk goed gevuld, niet alleen door
gemeenteleden van De Lichtbron maar de kerk wil ook graag vele anderen de
kerstgedachte meegeven.
Een team van vier enthousiaste vrijwilligers van De Lichtbron is al sinds
september bezig met de voorbereiding van de kerstmusical: ‘De reis van je
leven’. Alhoewel er die avond geen schriftlezing en verkondiging is, willen ze
met de musical toch een boodschap doorgeven. ,,Het gaat om de geboorte van
Jezus’’, zegt Margreeth Terpstra. ,,Jozef en Maria zijn op zoek naar een plek in
de herberg. Dan stuit je op de vraag: hoe welkom kun je zijn?’’
Het is leuk om te zien uit welke invalshoek de musical wordt opgevoerd. In de
herberg komen heel veel reizigers en die brengen allemaal geld mee. De
herbergierster, Saar, heeft nog net geen dollartekens in haar ogen. Dat raakt
de vraag: ‘welke waarden en levenslessen dragen wij in ons leven met ons
mee?’
Inmiddels zijn ruim twintig kinderen aan het oefenen voor hun rol als Maria,
Jozef, herbergier, wijzen, herder of gast uit de herberg. “De kinderen komen
niet alleen uit De Lichtbron maar ook van andere kerken en daarbuiten. We
kijken ieder jaar wie er vorig jaar heeft meegedaan’’, zegt Christine van Hulst.
“Petra Demper, die de regie voert, weet ieder jaar weer de kinderen uit te
dagen om hun rol goed neer te zetten. Eline van der Meer, ook al lang
betrokken bij de organisatie, past het script soms ook nog wat aan zodat alle
kinderen een passende rol kunnen krijgen. Kinderen mogen vanaf vier jaar
meedoen. Wij hebben een goed contact met de Pieter van der Plasschool en
De Gantel in Wateringse Veld. Dit jaar is er geen apart koor: alle deelnemende
kinderen vormen met elkaar ook het koor.’’

Kerstfiguren
De kinderen zijn in november begonnen met repeteren. Daarnaast is er een
grote groep vrijwilligers actief. ,,Wij hebben mensen die het decor in de kerk
opbouwen’’, zegt Van Hulst. ,,Er zijn kerstfiguren voor in het Hofpark,
praktische hulpen en een beeld- en geluidsteam. Een moeder en dochter
verzorgen ieder jaar de prachtige kostuums. Ook de kerstverlichting die zorgt
voor de sfeer van Kerstmis ontbreekt natuurlijk niet”.
,,De opzet is heel simpel. Er is altijd een herberg, altijd een kribbe en er
komen altijd wijzen. Alleen de invalshoek is ieder jaar anders. Wij weten van
de volkstelling van keizer Augustus en de komst van de wijzen uit het oosten.
Dat zijn belangrijke mensen maar in het kerstverhaal gaat het er uiteindelijk
niet om wie belangrijk is.’’
,,Op 24 december houden we in de middag eerst nog de generale repetitie en
dat is een hele heksenketel. Na afloop van de generale krijgen de kinderen
patat met een kroket, frikandel of kaassoufflé en ondertussen worden ze
aangekleed voor hun rol. In totaal zijn we dan altijd met circa 55 personen.
Het is ieder jaar een bijzonder uurtje. Je voelt de spanning.

Collecte
Tijdens de dienst wordt, net als in
een normale dienst, ook een
collecte gehouden. ,,De boodschap
is dan wel dat er meer op de
wereld is dan geld, maar geld kan
wel helpen om de wereld wat beter
te maken en daar willen we graag
aan bijdragen. De opbrengst is dit
jaar voor de Stichting Leergeld
Westland’’, zegt Terpstra. ,,Dat is
een landelijke stichting met lokale
afdelingen. Gezinnen die in
armoede leven kunnen daar een
beroep op doen om bijvoorbeeld
een laptop, fiets of sportkleding
aan te schaffen. Door de collecte
krijgt de Stichting Leergeld
Westland ook meteen een stukje
naamsbekendheid. Je zou het niet
zeggen maar in het Westland leven
2.200 kinderen onder de 18 jaar in
armoede. De Stichting kent daar
echter maar 700 van. Er is dus nog
veel verborgen armoede in het
Westland. Ouders kunnen bij de stichting een aanvraag indienen. Als deze is
goedgekeurd, gaat de stichting over tot aanschaf van de spullen. Ook kan een
aanvraag worden ingediend voor de lidmaatschapskosten van een
sportvereniging waardoor kinderen ook op dat vlak mee kunnen doen.
Op 24 december begint het kinderkerstfeest om 18.30 uur in
kinderboerderij De Waterster in het Hofpark in Wateringen. De
Lichtbron aan de Pieter van der Plasstraat is open vanaf 18.45 uur en
de musical begint om 19.00 uur.
Groot Westland 19 december 2018, interview Frank de Klerk
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.

