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Lichtbron-inspiratie
Een moment is maar even
Een moment is heel klein
maar voor iemand die je nodig heeft.
Kan het heel groots zijn.

Het mooiste moment in je leven.
Bewaar je in jen hart.
Dat wil je nooit vergeten.
Al is het kort, het blijft apart.

Als een moment gekozen is.
Op de juiste tijd.
Dan kan het vriendschap geven.
Geluk en tederheid.

Leven bestaat uit momenten.
Momenten van blijheid en onzekerheid.
Momenten van verdriet en twijfel.
En onvergetelijk geluk.

Zondag 23 juni 9.30 uur ds. Sijbrand Alblas, Bedum
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecten: 1. Kerk in Actie: Werelddiaconaat 2. Kerk

Komende diensten
Zondag 30 juni ds. Jantine Veenhof, Den Haag. Drempeldienst.
Zondag 7 juli ds. Piet Schelling. Zomerdienst

Voedselbank Westland
Op zondag 30 juni a.s. wordt er weer voedsel ingezameld voor de
voedselbank. 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. Deze inzamelingsactie wordt
dan ook van harte aanbevolen!
In de volgende Nieuwsbrief zal een “boodschappenlijstje” geplaatst worden.
Deze boodschappenlijstjes zijn vanaf zondag ook te vinden in de hal van de
kerk.

Collecte Werelddiaconaat
23 juni 2019
Steun vluchtelingen in Nigeria
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land
hebben we soms moeten om vluchtelingen welkom te heten.
Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar in
hun eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn
1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld van Boko
Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond
te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, vernielingen en slechte
weersomstandigheden. Via Nigeriaans kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp
bieden en hongersnood voorkomen.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd diaconale partners, zoals in
Nigeria waar kerken en hun hulporganisaties voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen.
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 Werelddiaconaat juni..
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/wereldvluchtelingendag

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Van de redactie
Protestantse Gemeente De Lichtbron, algemene informatie
Predikant: vacature
Sriba: Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com
Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. (06)47460600.
www.protestantsekerk-delichtbron.nl
In de maanden juli en augustus komt de Nieuwsbrief de Lichtbron
eens in de twee weken uit op de volgende data:
Vrijdag 12 juli, 26 juli, 9 augustus en 23 augustus.
Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

