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Lichtbron-inspiratie – Waar twee of drie
Waar twee of drie in uw naam
geloof delen,
hoop koesteren,
liefde schenken,
elkaar de hand toesteken,
elkaars zwakte dragen,
elkaar levenskracht geven,
dáár bent U in hun midden
als bron van leven
Met maar twee of drie durft U het aan
een nieuw begin te maken,
een andere weg te wijzen,
de toekomst te openen
voor het gedeelde brood,
voor het levende water,
voor de klare wijn.
Zó verandert U eenlingen
mn een volk dat samengaat.
Geef dat ik met die twee of drie
mij op weg durf te begeven,
mij van harte wil inzetten,
mij persoonlijk geroepen weet
uit honger naar recht en rede,
uit dorst naar echte vrede,
om waarheid te doen en te spreken.
Wil zo tastbaar aanwezig zijn
als bron van mijn leven.
Alfred Bronswijk
Zondag 26 mei 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Naaldwijk. Doopdienst
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecten: 1. Eva Demaya Stichting 2. Kerk
Komende diensten
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

Op zondag 26 mei 2019 is de collecte bedoeld voor de voedselbank Westland.
De vrijwilligersorganisatie Voedselbank Westland wil een bijdrage leveren aan
bestrijding van armoede. Dit doen zij door wekelijks voedselpakketten te
verstrekken aan mensen die dit nodig hebben.
“In Nederland leven meer dan 1.000.000 mensen onder de armoede grens. De
voedselbanken, waaronder Voedselbank Westland, helpen de armsten door ze
tijdelijk te voorzien van een voedselpakket. Om mensen van voldoende eten te
kunnen voorzien werken wij samen met scholen, kerken, bedrijfsleven,
instellingen en particulieren. Samen zorgen we er voor dat armoede wordt
bestreden, er minder verspilling van voedseloverschotten is en dat het milieu
minder wordt belast.”
Graag willen wij als gemeente hieraan bijdragen.
De collecte wordt van harte aanbevolen!

De Lichtbron in actie voor Moldavië
Zondag 2 juni 2019 staat in het teken van de goede doelen in Moldavië met
medewerking van Martin Teunissen van Kerk in Actie.
Zorg voor eenzame ouderen in
Moldavië
Home Care zet zich al lange tijd in
Moldavië in. Zorg aan sociaal kwetsbare
mensen zoals thuiszorg aan
ongeneeslijk zieke mensen,
hulpmiddelen, ondersteuning aan mantelzorgers. Hoofddoel is het verhogen
van de kwaliteit van leven, verlichten van pijn en lijden, hulp aan hun familie,
vrienden of aan vrijwilligers. Mensen worden ondersteund op fysiek gebied,
emotioneel, spiritueel en op sociaal vlak.

Opvang en zorg voor kinderen in Moldavië
De kerken en Youth for Christ hebben de
handen ineen geslagen en halen kinderen
die aan hun lot zijn overgelaten van de
straat. De kinderen worden opgevangen in
naschoolse opvang die ingericht zijn in de
kerken. Hier krijgen ze aandacht en zorg,
maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij

hun huiswerk. Er is de mogelijkheid om te sporten en creatieve activiteiten te
doen.
Na de dienst kunt u tijdens het koffiedrinken in gesprek met Martin Teunissen.

Pinksterviering

Op zaterdag 8 juni 2019 is er een oecumenische Pinksterviering in de St. Jan
de Doperkerk aan de Herenstraat 164 in Wateringen. Aanvang 19.00 uur.
In deze viering volgen we de liturgie van het avondgebed, zoals dat in Taizé
gebruikelijk is, met lezingen, stiltes en liederen uit Taizé.
Het jongerenkoor Corbulo ondersteunt ons met de liederen en vanaf 18.45 uur
is er gelegenheid om met hen de liederen alvast een keer door te zingen.
Hartelijk welkom.
Werkgroep Taizé Wateringen
Voor meer informatie: Jan Zonneveld, 06-19 97 71 58

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.

