Nieuwsbrief De Lichtbron 19 – 26 april 2019

Lichtbron-inspiratie – Ga met ons mee
herkennen wij U niet
zijt Gij een vreemde
voor ons
ga met ons mee
word onze reisgenoot
een broeder onderweg
en leg ons uit
stap voor stap
woord voor woord
de wet en de profeten
alles wat geschreven is
met betrekking tot U
en blijf dan bij ons
spreek de zegen
en breek het brood
opdat wij
oog in oog
met de Schriften
oog in oog staan
met U – o Jezus
onze verrezen Heer
Hans Bouma

Zondag 21 april 9.30 uur ds. Bart Schoone, Poeldijk. Eerste Paasdag
Medewerking verleent trompettist Dik Ton.
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecten: 1. Kerk in Actie: Zending 2. Kerk
Agenda
7 mei 18.30 uur: Gespreksavond bij Harmke en Arie Verkerk

Aan alle Gemeenteleden.
Er is de laatste decennia veel veranderd in de Gereformeerde Kerk van
Wateringen/Kwintsheul. Maar sommige dingen blijven jaar in jaar uit
voortbestaan. Het is dit jaar zestig jaar geleden dat Cees de Maa voor het
eerst het orgel van de Gereformeerde kerk in Wateringen/Kwintsheul
bespeelde. Aan dat opmerkelijke jubileum besteden we aandacht tijdens een
feestelijke kerkdienst op zondag 5 mei om 9.30 uur in De Lichtbron (zoals de
Gereformeerde Kerk tegenwoordig heet). Wij nodigen u van harte uit deze
dienst bij te wonen. Voorganger is ds. Jantine Veenhof, die tot september
vorig jaar onze predikant was.

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

