Nieuwsbrief De Lichtbron 26 april – 10 mei 2019

Lichtbron-inspiratie – Gebed in de morgen
Een nieuwe dag breekt vragend open,
de schepping ademt weer in licht,
raakt zichtbaar door uw geest bewogen:
Gij schrijft vandaag een nieuw gedicht.
Wij bidden, God, raak ons ook aan
en wil ons zo de geestkracht geven
om voor uw woorden in te staan
en hart te hebben voor het leven.
René van Loenen
Erediensten
Zondag 5 mei 9.30 uur ds. Jantine Veenhof, Den Haag. Jubileum Cees de
Maa. Met medewerking van Dik Ton, Trompet.
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecten: 1. Kerk in Actie: Noodhulp 2. Jeugd- en catechisatiewerk

Bij de dienst
A.s. zondag vieren we het feit dat Cees de Maa zestig jaar als organist is
verbonden aan de Protestantse kerk De Lichtbron. De kerkdienst begint om
9.30 uur. In deze dienst zal voorgaan dominee Jantine Veenhof.
Cees de Maa werd op 22 januari 1944 geboren als jongste zoon in een groot
tuindersgezin. Hij groeide op aan de Zweth en was veel in de polder aanwezig.
Al vroeg werd echter duidelijk dat er meer orgelbloed dan tuindersbloed door
zijn aderen stroomde. Op zijn vijftiende begon hij als hulporganist. Dat
resulteerde later tot een aanstelling als vaste organist van de Gereformeerde
Kerk van Wateringen en Kwintsheul.
En nog steeds in Cees een van de organisten die ’s zondags de muzikale
begeleiding in de kerkdiensten verzorgt.
U bent allen van harte welkom dit jubileum met Cees te komen vieren.
Komende diensten
Zondag 12 mei 9.30 uur ds. Jan van Westenbrugge, Hoek van Holland
Zondag 19 mei 9.30 uur ds. Dick Sonneveld, Zoetermeer
Agenda
7 mei 18.30 uur: Gespreksavond bij Harmke en Arie Verkerk

Vanuit de Lichtbron hebben wij een verantwoordelijkheid op ons genomen voor
de kerkdiensten in het Westerhonk. Dit doen we met andere kerken uit het
Westland.
Afgelopen paaszondag hadden de ambtsdragers uit
de Lichtbron dienst. Wim Neeleman en Jan Stolk
waren de dienstdoende diaken en ouderling. In een
blije dienst hebben we daar met bewoners, familie
en een koor het paasfeest gevierd. Wat misschien
niet iedereen weet is dat Wim daar al jaren
meedraait in het kostersteam. Hij is daar met grote
regelmaat te vinden en beleeft daar veel plezier
aan. Dat valt ook de bewoners op want die waren
blij met zijn komst. Maar niet alleen de bewoners,
ook het pastorale team is blij met Wim. Dat
hebben ze laten blijken door in de dienst aan Wim
de paaskaars van het afgelopen jaar mee te geven.
Als dank maar ook een beetje als opdracht.
De opdracht namelijk om het vuur brandend te
houden, bij hem thuis maar ook voor de
betrokkenheid van de Lichtbron bij Het
Westerhonk. Het was duidelijk dat Wim van
tevoren geen weet had van het krijgen van de
paaskaars, hij werd er helemaal stil van. Ook
vanuit de Lichtbron onze hartelijke dank Wim!
Jan Stolk

Beroepingscommissie
De kerkenraad heeft een beroepingscommissie samengesteld en geïnstalleerd
op 9 april 2019. De leden van de beroepingscommissie zijn Ed van der Schoor
voorzitter, Nel van Weerden secretaris en afgevaardigde van het College van
Kerkrentmeesters, Adri de Maa afgevaardigde van de kerkenraad, Ellen
Ouwehand 2e secretaris, Dukky Schreiber 2e voorzitter, Jan van der Heiden en
Franny Vogelaar.
De taak van de beroepingscommissie is een predikant te vinden die past bij de
profielschets die door de kerkenraad is opgesteld en is besproken op de laatste
gemeenteavond.
In de kerkenraadsvergadering van 27 maart j.l. heeft G. Meijering,
classispredikant geadviseerd vanuit de profielschets keuzes te maken omdat
de profielschets zoals hij nu is opgesteld meer dan 0,6 fte beslaat.
Het werkplan voor de predikant moet aansluiten op het aantal uren die voor
hem/haar beschikbaar zijn. De eerste avond heeft de commissie zich gebogen
over het werkplan. Dit wordt voorgelegd aan de kerkenraad en vervolgens
behandeld door het breed moderamen van de classis.
Op onze tweede vergaderavond is gekeken naar activiteiten in de profielschets
die ook uitgevoerd kunnen worden door anderen.
De commissie is tot de conclusie gekomen dat een aantal organisatorische

taken en toerusting ook door derden gedaan kan worden. De commissie denkt
hierbij aan de presentatie over Alzheimer die destijds door Tim van Iersel
verzorgd is. Is het nodig dat een predikant alle kerkenraadsvergaderingen
bijwoont? Kan de administratie wat beperkt worden? In het werkplan is
daarom minder tijd beschikbaar voor dergelijke zaken.
De beroepingscommissie heeft een opzet voor een advertentie gemaakt. De
secretaris neemt contact op met het dienstencentrum Pr. Kerk Nederland en
vraagt een lijst met kandidaten die voor 0,6 fte beschikbaar zijn.
De Herv. Gemeente heeft een afgevaardigde voor de beroepingscommissie. Ed
van der Schoor neemt hierover contact op.
Namens de beroepingscommissie
Nel van Weerden, secretaris

Ingezonden
Nieuwe musical in de Nieuwe Kerk Rijswijk
Al ruim 15 jaar maken we met een grote groep mensen om de twee jaar een
musical. Het belangrijkste doel is, zoveel mogelijk mensen, jong en oud,
kerkelijk of niet, binnen en buiten Rijswijk, met elkaar in contact te laten
komen. Een musical leent zich daar uitstekend voor, want improviseren,
repeteren en uiteindelijk uitvoeren brengt niet alleen veel plezier en
gezelligheid, maar vooral saamhorigheid tot stand. We hebben hiervoor
enthousiaste spelers en zangers nodig,en we kunnen ook mensen met andere
talenten gebruiken. Dus...ben je muzikaal, bespeel je een instrument, ben je
creatief, heb je financieel inzicht, kun je teksten/liedjes schrijven, of juist
componeren? Vind je het leuk om met PR, kleding, rekwisieten, het decor, de
grime of de catering te helpen? We kunnen ieders hulp gebruiken. Het is
vooral leuk om met elkaar dit project in te gaan en uiteindelijk een mooie
musical neer te zetten. We willen, net als bij vorige musicals, zelf het verhaal
en de liedjes schrijven. We doen dit n.a.v. improvisaties van (bijbel) teksten
rond het thema van de musical: 'Je kijkt alsof je ziet'. Er zijn 4 improvisatieavonden t.w. donderdag 6, 13, 20 en 27 juni a.s. in de Nieuwe Kerk
Rijswijk, Steenvoordelaan 364 Rijswijk. Iedereen, jong en oud, ook van buiten
de kerk, is van harte uitgenodigd. De uitvoering staat gepland voor oktober
2020! Dat lijkt nog ver weg, maar nu heeft iedereen ruim de tijd én
gelegenheid om mee te doen! Dus kom en geef je op! Op donderdag 6 juni
a.s. is de startavond van ons musicalproject. Je kunt er kennismaken met de
andere deelnemers en je krijgt informatie over de musical. Je kunt je er voor
de verschillende werkgroepen opgeven en we gaan, voor wie dat wil, alvast
improviseren op teksten rond het thema.
Graag tot 6 juni:'Kom kijken, misschien ga je het zien'!
Namens de musicalgroep van de Nieuwe Kerk Rijswijk, Marianne Kamphuis.
De Zonnebloem
Zaterdag 4 mei op het Plein Geraniummarkt t.b.v. De Zonnebloem. U krijgt
een gratis zonnebloem bij uw aankoop.

Protestantse Gemeente De Lichtbron, algemene informatie
Predikant: vacature
Scriba: Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com

Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. (06)47460600.
www.protestantsekerk-delichtbron.nl
Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

