Nieuwsbrief De Lichtbron 17-24 mei 2019

Lichtbron-inspiratie – De vrucht van stilte

De vrucht van stilte is het gebed.
De vrucht van het gebed is geloof.
De vrucht van het geloof is liefde.
De vrucht van liefde is dienstbaarheid.
De vrucht van dienstbaarheid is vrede.

Moeder Teresa
Zondag 19 mei 9.30 uur ds. Dick Sonneveld, Zoetermeer
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecten: 1. Eva Demaya Stichting 2. Kerk
Komende diensten
Zondag 26 mei 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Naaldwijk. Doopdienst
Donderdag 30 mei 9.30 uur ds. J. Henzen, gezamenlijke dienst met de
Hervormde gemeente in De Lichtbron. Hemelvaartsdag.
Zondag 2 juni 9.30 uur ds. J. van Westenbrugge, Hoek van Holland

Agenda
23 mei 20.00 uur Gemeentevergadering in De Lichtbron

Overdracht taken scriba
Begin dit jaar heeft Margreeth Terpstra aangegeven dat zij aan het eind van
haar termijn het ambt van ouderling-scriba neer zal leggen. We zijn daarna op
zoek gegaan naar een vervanger.
Dat is ons gelukt, want Harmke Verkerk heeft aangegeven dit ambt te willen
vervullen. Wij hadden gedacht dat die overdracht na de zomer plaats zou
vinden. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit er niet meer in zit.
Margreeth heeft inmiddels haar taken neergelegd en Harmke wordt ingewerkt.
De formele bevestiging en ontheffing zullen wel na de zomervakantie
plaatsvinden, maar Harmke zal de komende maanden de taken van ouderlingscriba alvast waarnemen. Bert Bosker blijft zijn werkzaamheden als scriba
vervullen.
We zijn blij dat de overdracht zo op een soepele manier plaats kan vinden.
Jan Stolk
Gemeentevergadering op 23 mei
Op 23 mei wordt de jaarlijkse gemeentevergadering gehouden in ons
kerkgebouw. Aanvang: 20.00 uur. Op de agenda staat zoals gebruikelijk de
financiële stukken van de kerk en de diaconie. Na een pauze komt het
beroepingswerk aan de orde.
Wij nodigen u van harte uit deze gemeentevergadering bij te wonen.
De kerkenraad
Financiële verantwoording diaconie
Op donderdag 23 mei a.s. worden aan u de jaarcijfers 2018 van de diaconie
voorgelegd. De diaconie is blij om u te laten weten dat wij dit jaar, net als
vorig jaar, ruimte hebben voor enkele extra giften.
Weet u een goed doel die u met een eenmalige gift wilt steunen? Laat
het de diaconie weten!
Orgelconcert Aarnoud de Groen
De Haagse organist Aarnoud de Groen zal op zaterdag 25 mei op de orgelbank
plaatsnemen van het Bätz-Witteorgel in de Hervormde kerk van Wateringen
voor het tweede orgelconcert in de serie ‘Orgelconcerten 2019’.
De aanvang van het concert is 19.30 uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur.
De toegangsprijs bedraagt € 9,00 en € 8,00 voor 65+, inclusief een kopje
koffie of thee na afloop van het concert. Kinderen tot en met 16 jaar hebben
gratis toegang. Meer informatie op www.orgelwateringen.nl

App 'Mijn Bijbel' vernieuwd

Met de bijbelapp Mijn Bijbel van het NBG leest u de Bijbel in de kerk,
thuis én onderweg. Met Mijn
Bijbel heeft u de Bijbel dichtbij, altijd en overal.
Eind vorig jaar is de app uitgebreid met leesplannen, de Herziene
Statenvertaling, een verbeterde zoekfunctie en iPad-ondersteuning.
Inmiddels is de app 80.000 keer gedownload en wordt hij overal gebruikt.
Mijn Bijbel is te downloaden in de Appstore of op Google Play. Ga naar
debijbel.nl/app.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

De musicalgroep van de Nieuwe Kerk Rijswijk voert in oktober 2020 de
musical op 'Je kijkt alsof je ziet'. Er zijn 4 improvisatieavonden gepland t.w.
donderdag 6, 13, 20 en 27 juni a.s. We beginnen om 20.00 uur in een van
de zalen in de Nieuwe Kerk Rijswijk, Steenvoordelaan 364 Rijswijk.
Marianne Kamphuis

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

