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Lichtbron-inspiratie
Ze zeggen dat het went,
de gaten in mijn hoofd.
Als je alles vergeten bent,
voelt het als verdoofd.
Wie ben ik ? Wat ben ik ?
Wie ben jij ? Wat wil jij ?
Een glimlach, een warme hand,
dat is wat me verblijdt.
Ik hoef geen gezond verstand,
dat ben ik toch al kwijt.
Ik heb maar één wens.
Behandel me tot het einde
als een mens!
M.C. Ebelhart
Alzheimer Stichting Nederland

Zondag 6 januari
10.00 uur mw. C.A.M. Huizenga, ‘s-Gravenzande
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Collecten: 1. Alzheimer Café Westland 2. Kerk
Van de diaconie
Zondag 6 januari 2019 collecteren wij voor Alzheimer Café Westland.

ALZHEIMER CAFE WESTLAND

Het Alzheimer café Westland is een ontmoetingsplaats voor mensen met
dementie, hun naasten en andere belangstellenden. Dementie is een ernstige
ziekte met ingrijpende gevolgen. Eén op de vijf mensen krijgt dementie. In
Nederland zijn er ongeveer 270.000 mensen die een vorm van dementie hebben.

Door het ouder worden van de Nederlandse bevolking zal het aantal mensen die
een vorm van dementie krijgen alleen maar toenemen.
Het Alzheimer café Westland wordt gedraaid door vrijwilligers en het is een
onderdeel van de regionale afdeling Delft Westland Oostland (DWO). De
werkgroep Alzheimer café Westland biedt een laagdrempelige plek voor
informatie over dementie en voor contact met lotgenoten.
In maart 2019 bestaat het Alzheimer café Westland 17 jaar. Op iedere 3e
maandag in de maand is er een café in de Hof van Heden- Dijkweg 20 te
Naaldwijk.
Het Alzheimer café Westland is afhankelijk van subsidies, donaties en giften.
De diaconie beveelt de collecte voor het Alzheimer Café Westland
van harte bij u aan.

Komende diensten
13 januari 10.00 uur ds. M. de Vries, Naaldwijk
20 januari 10.00 uur ds. A. Peper, Voorschoten

Agenda
8 januari 10.00 uur gespreksochtend in de Lichtbron
12 januari 19:00 uur Oecumenische viering met liederen uit Taizé in het
parochiehuis van de St. Jan de Doper.
17 januari 18.30 uur gespreksgroep met als thema ‘Wat heb ik te geven’ bij
Henk en Ria Jongerius. Deze avond gebruiken we ook een maaltijd met elkaar.
Alle belangstellenden zijn welkom.
12 februari 10.00 uur gespreksochtend in de Lichtbron
15 februari 15.30 uur Ontmoetingsmiddag in de Lichtbron met als thema ‘Samen
leven in Gods wereld’. Iedereen is welkom. Deze middag gebruiken we met
elkaar een maaltijd en willen we met elkaar in gesprek gaan. Voor vervoer kan
worden gezorgd.
Vanuit de gemeente
Voor u allen een liefdevol en gezegend nieuwjaar gewenst waarin we met elkaar
kunnen delen in ons geloof en in Gods liefde.
Na alle feestdagen en samenzijn met familie en/of vrienden pakken we de
dagelijkse routine weer op. Ook het omzien naar elkaar en zorgen voor elkaar
zijn daarin belangrijk. Er zijn veel mensen in de gemeente die zorgen hebben.
Wij willen bidden voor hen die zorgen hebben om de ernstige ziekte van een kind
of kleinkind. Wij bidden voor hen die in spanning leven rondom hun gezondheid.
Ook bidden we voor hen die afscheid moesten nemen van een geliefde en nu met
dit gemis verder moeten.
Wij denken aan de gemeenteleden thuis die niet meer naar de kerk kunnen
komen en aan hen die in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen.
Dat jullie allen de liefde van God mogen ervaren en vertrouwen op Zijn
nabijheid.

Ria Jongerius
Gespreksavond 17 januari
U bent allen welkom op de gespreksavond bij Henk en Ria Jongerius, Heulweg
103 te Kwintsheul. Als thema bespreken we ‘Wat heb ik te geven’. De tekst die
we hierbij gebruiken is Lucas 7:36-50.
We willen deze avond tijdens ons gesprek ook met elkaar een maaltijd
gebruiken. Een ieder wordt uitgenodigd om iets mee te nemen voor de maaltijd.
Het maakt niet uit wat iedereen meeneemt voor de maaltijd, ook hier gaat het
om het delen met elkaar. Ook Jezus deelde uit, lezen we in de bijbel, van weinig
en het bleek ruimschoots voldoende, er bleef zelfs nog over.
Wij hopen op veel belangstelling. U bent welkom!

Terugblik op de kerstmusical
Op kerstavond hebben we genoten van de kerstmusical ‘De reis van je leven’,
waarin circa 20 kinderen vol enthousiasme het verhaal van Jozef en Maria
speelden. Een musical die ook ons aan het denken zette over de reis van ons
leven die wij mogen gaan.
Fijn dat we dit met een ‘volle’ kerk mochten meemaken en ook veel mensen van
buiten mochten ontmoeten. Een mooie traditie! Heel hartelijk dank aan Christine,
Petra, Eline en Margreeth voor jullie enthousiasme en tijd die jullie hierin
gestoken hebben: het was geweldig!
Protestants Christelijke Ouderen Bond
Afdeling Wateringen/Kwintsheul

December 2018

Geachte leden,
Allereerst wil het Bestuur U een gezegend nieuw jaar toewensen.
Met dit schrijven ontvangt U de data van onze Soosmiddagen voor de eerste vijf
maanden van het nieuwe jaar.
De eerste soosmiddag is op 8 januari, daarna op 22 januari, 5 en 19
februari, 5 en 19 maart, 2, 16 en 30 april en 14 en 28 mei.
Omdat er nog steeds geen man/vrouw zich heeft aangemeld om de vacature van
voorzitter op zich te nemen, gaan wij door met het roulatiesysteem voor de
openingen op de soosmiddagen.
Op 8 januari wil ds. Henzen weer onze soosmiddag openen.
De jaarvergadering is op 19 februari.
Op 19 maart komt Mevrouw J. Kraal uit Gouda een lezing geven over
“Aderlaten of Haarlemmer olie”.
Mevrouw Kraal begint met enkele feiten uit de Oudheid, die met gezondheid en
hygiëne te maken hebben, maar waar de mensen toen de achtergrond niet van
begrepen. Het verhaal wordt uiteraard verluchtigd door afbeeldingen van
schilderijen, tekeningen en foto’s van oude gebouwen en gevelstenen.
Daar zijn soms heel komische dingen bij waar mensen om kunnen lachen,
kortom dit beloofd een interessante lezing te worden.

Contributie 2019
Nadat enkele jaren de contributie niet is verhoogd, is het nu nodig deze te
verhogen tot 29 euro per lid en 52 euro per echtpaar.
We worden het komende jaar geconfronteerd met verhogingen o.a. in de kosten
van de zaalhuur van “De Smidse” en er moet meer voor de koffie/thee worden
betaald.
Helaas is er een teruglopend ledenbestand en daardoor moeten de uitgaven
opgebracht worden door een kleiner aantal leden.
Als afdeling zijn we nog steeds beduidend goedkoper dan de landelijke
contributie.
De penningmeester stelt het op prijs, dat U de contributie overmaakt op onze
rekening NL 28 RABO 01249.32.932 t.n.v. PCOB Wateringen.
De penningmeester, de heer J. van der Snoek, heeft het liefst, dat U de
contributie al voor het einde van het jaar overmaakt, maar uiteraard kunt U het
bedrag ook in januari 2019 overmaken.
Natuurlijk kunt U ook op de soosmiddagen contant betalen.
Op 19 november jl. ontving onze penningmeester van de Rabobank een cheque
van 218,05 euro. Als lid van de Rabobank kon U deelnemen aan de Rabobank
Clubkas Campagne. Het is fijn dat velen op onze PCOB gestemd hebben. Onze
hartelijke dank hiervoor.
Namens het Bestuur vraag ik U, wanneer U nog mensen kent, die geen lid zijn en
wel belangstelling hebben voor de PCOB, 50 plussers kunnen al lid worden, laten
ze dan contact met ons opnemen.
Door ziekte, overlijden of verhuizingen vermindert het aantal leden.
Laten we toch met z’n allen proberen om leden te winnen en zo onze afdeling
groter te maken.
Op de gezellige soosmiddagen hebben we belangstelling voor elkaar, er wordt
koffie of thee geschonken, aan de creatafel kunnen mooie kaarten worden
gemaakt of U kunt zich bezighouden met een kaartspel, kortom er is voor elk
wat wils.
Behalve de soosmiddagen is het lidmaatschap ook van belang voor de landelijke
belangenvertegenwoordiging.
Er zijn een aantal aantrekkelijke kortingsmogelijkheden o.a. op (ziektekosten)
verzekeringen.
Ook kunt U met vele vragen over b.v. wonen, uw lichamelijke gezondheid terecht
bij Petra Rouss, telefoon 0174-298075 of p.rouss@kpnplanet.nl
Petra Rouss is de coördinator van de Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA).
Op 14 maart 1963 werd onze afdeling opgericht en heeft in die bijna 56 jaar
toch wel bewezen, dat onze afdeling van de PCOB niet meer weg te denken is in
Wateringen/Kwintsheul.
Hebt U problemen om naar de soosmiddagen te komen, dan kunt U bellen voor
vervoer naar onderstaand telefoonnummer.
Namens het Bestuur,
E.F. Abbo – van Engelenburg, telefoon 0174-295106

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.

