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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
Zondag 2 juni 9.30 uur ds. Jan van Westenbrugge, Hoek van Holland
In deze dienst worden twee projecten in Moldavië toegelicht die De Lichtbron
de komende tijd zal steunen. Met medewerking van Martin Teunissen van Kerk
in Actie.
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecten: 1. Projecten Moldavië 2. Kerk
Komende diensten
Zondag 9 juni 9.30 uur ds. M. Verrips, ’s-Gravenzande. Eerste Pinksterdag
Met medewerking van het koor Inspirited o.l.v. Peter Dingemanse
Zondag 16 juni 9.30 uur ds. C. Donner, Den Haag

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.

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