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Lichtbron-inspiratie
Gemeente zijn is verwantschap met elkaar
In het geloof in de ene God de vader
In de verwachting van zijn heil
In de onwetendheid over zijn goddelijke wegen
In het ontzag voor zijn almacht
In het besef dat wij hem toebehoren, hij nooit ons
In de liefde en eerbied voor God
In de twijfel over onze wankele trouw
In de paradox dat wij stof zijn en toch Gods evenbeeld
In het besef dat God ons wil als partners tot heiliging van de wereld
In het vervloeken van alle eigengereidheid die tot heilchauvinisme leidt
In de overtuiging dat liefde tot God zonder liefde tot de naaste mank gaat
In de wetenschap dat elk spreken over God een hulpeloos stamelen op weg
naar hem blijft

Zondag 9 juni 9.30 uur ds. Mark Verrips, ’s-Gravenzande. Pinksterdienst
met medewerking van het koor Inspirited onder leiding van Peter Dingemanse
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecten: 1. Kerk in Actie: Pinksterzending 2. Kerk

Collecte
Pinksterzending 9
juni 2019

De Bijbel voor iedereen!

De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het
Chinese platteland. Van de 67.000 mensen die
tot deze groep horen, is 60% christen; velen
zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor hun
identiteit is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen
lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de Witte
Yi ook een bijbelvertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe Testament is nu
vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling van het Oude Testament.

Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding
van de Bijbel op het Chinese platteland en zendingsprojecten wereldwijd. Geef
in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/bijbelvertalingchina
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Komende diensten
Zondag 16 juni 9.30 uur ds. C. Donner, Den Haag
Zondag 23 juni 9.30 uur: ds. S. Alblas, Bedum

Verslag gemeentevergadering dd. 23 mei 2019
De voorzitter, Jan Stolk, heet alle leden welkom. Hij leest Psalm 15 en gaat
voor in gebed. Ter informatie deelt hij mee dat de mevrouw die tijdens de
rouwdienst van Jan Tissink onwel werd, weer uit het ziekenhuis ontslagen is.
Deze week is onze oud-predikant ds. Jan Hengeveld op 91-jarige leeftijd
overleden.

Financieel jaaroverzicht
Kerk: De penningmeester, Piet-Jan Leerdam, legt in rap tempo uit dat 2018
met een positief saldo is afgesloten. De inkomsten waren conform de
verwachting, maar de uitgaven lager vanwege het vertrek van ds. Jantine van
Iersel-Veenhof.
Er is een tendens zichtbaar van een dalende vrijwillige bijdrage.
Diaconie: De penningmeester, Lia van Ooijen, kan ook een positief resultaat
melden. Het gaat om een bedrag van 2575,- dat als volgt is verdeeld:
- OC Zorgtuinderij Nieuw Zuijderveld
500
- Excodus, hulp tijdens en na detentie
400
- Inloophuis Carma
400
- Kontaktraad Westlandse kerken Het Westerhonk
400
- de Kinderwinkel Den Haag
400
- Eva/IJM/EO Metterdaad, bevrijd kindslaven in Ghana
475
Op 2 juni a.s. worden de nieuwe projecten in Moldavië gepresenteerd.
De kascontrolecommissie heeft zijn goedkeuring verleend. Onder dankzegging
en met applaus worden de beide penningmeesters bedankt voor hun gedegen
werk.

Stichting MDAWV
De verkoop van het huis aan Treslonglaan 90 is gestart.
De kerkenraden hebben de financiële jaarstukken van 2018 goedgekeurd.

Onderhoud
Nu de mogelijke samenwerking met en de daarvoor noodzakelijke verbouwing
aan ons kerkgebouw voor de Pieter van der.Plasschool afgekeurd zijn door de
gemeente Westland zijn er nieuwe plannen voor onderhoud aan ons
kerkgebouw, onder andere brandwerende gordijnen in de consistorie, nieuwe
keukenkastjes en meer kastruimte voor de VEMK.
Het College van Kerkrentmeesters geeft dit voorstel door aan de kerkenraad.

Beroepingswerk_
Samenwerking met Hervormde Gemeente: De NH-gemeente spreekt hierover
op 23 mei 2019 met haar leden n.a.v. een vraag vanuit onze
gemeentevergadering van 1 november 2018.
Samenwerking Honselersdijk: Na een gesprek met de voorzitter van PKNgemeente Honselersdijk blijkt dat er waarschijnlijk meer nadelen zijn dan
voordelen in samenwerking bij een beroepingsproces.

De voorzitter van de beroepingscommissie, Ed van der Schoor, schetst in het
kort de huidige situatie. Er is een profielschets gemaakt. Op een vraag over
de profielschets antwoordt de voorzitter dat het de taak van de kerkenraad is
om die zo goed mogelijk te bewaken.

De avond wordt afgesloten met een dankgebed.

30 juni 2019 van 16:00 u tot 18:00 u
Basisschool De Hofvilla, Dr. Schaepmanstraat 2, Wateringen
‘Met Abraham op reis’
Je gaat op reis en neemt mee ….
Natuurlijk kun jij zelf bedenken wat je zou meenemen op reis! Maar hoe zit dat
in het verhaal over Abraham? Kom op 30 juni naar de Kliederkerk en je gaat
het horen en meemaken! We spelen, knutselen en vieren met elkaar rondom
het thema ‘Met Abraham op reis’. We beginnen om 16:00 uur met activiteiten,
daarna een korte viering en we sluiten af met samen eten.

Het verhaal van Abraham en Sara is een belangrijk verhaal aan het begin van
de Bijbel. God roept Abraham omdat Hij hem uitgekozen heeft als vader van
het volk Israël. Hij krijgt de opdracht om zijn land te verlaten en op reis te
gaan en krijgt een ongelooflijke belofte van God... en Abraham gelooft en
gaat.
De Kliederkerk is er voor alle kinderen van 0 t/m 12 jaar, hun ouders, opa’s en
oma’s: welkom! Geef je op via Kliederkerkwateringeneo@caiway.net.

Groetjes van het Kliederkerkteam: Alex, Walther, Christine, Sjoukje, Francis
en Ronald

De Kliederkerk is een initiatief van verschillende protestantse en
katholieke kerken
in Wateringen en Kwintsheul | informatie 06-25189403
In verband met de kosten is een vrijwillige bijdrage welkom

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.

