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Lichtbron-inspiratie – Volgen

Het is niet enkel wachten en stil hopen,
het is ook volgen, dat wil zeggen: lópen,
de weg op, ook al is er tegenwind
en zoeken of je soms een teken vindt.

’t Is werken, met je hart en handen,
want wie het licht heeft, moet het laten branden.
de Heer werkt immers door de mensen heen!
soms denk ik: maar waar is dan iedereen?

Er zou een mensenmassa moeten stromen
dwars door de wereld, ‘k wil ze tegenkomen.
ik zou de nieuwe toekomst willen zien
of …. ben ik zelf nog niet op weg misschien?

Zondag 30 juni 9.30 uur ds. Jantine Veenhof, Den Haag. Drempeldienst
Er is kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecten: 1. Kliederkerk Westland 2. Kerk
Komende diensten
Zondag 7 juli ds. P. Schelling. Zomerdienst.
Zondag 14 juli ds. O. Kroesen

Van de diaconie

Op zondag 30 juni a.s. wordt in onze kerk voedsel ingezameld voor de
voedselbank. De vrijwilligersorganisatie Voedselbank Westland wil een bijdrage
leveren aan bestrijding van armoede. Dit doen zij door wekelijks
voedselpakketten samen te stellen en gratis te verstrekken aan mensen die dit
nodig hebben.
In de Nieuwsbrief van vorige week hebben wij u beloofd om een
“boodschappenlijstje” te plaatsen. Hieronder een overzicht van gewenste
voedselproducten voor Voedselbank Westland.
Wilt u letten op de ‘ten minste tot houdbaar tot’ datum?
- rijst
- mie, macaroni, spaghetti en alle lang houdbare droge pasta’s
- pastasauzen
- meel
- conserven in blik of glas zoals groenten, fruit, soep, vlees en vis
- muesli, ontbijtgranen, cornflakes
- broodbeleg zoals pindakaas, jam, hagelslag, stroop
- suiker en zout
- koffie en thee
- kruiden of, kruidenmix
- (limonade) siroop
- UHT-verpakte frisdrank en/of vruchtensap, houdbare melk en vla
- ketchup
- pannenkoekmix (die aangelengd wordt met water)
- vloeibare boter
- instant poeder, vet zoals soep en melkpoeder
- pinda’s, chips, zoutjes
- chocolade en droge koekjes/kaakjes
Welkom is ook:
- wasmiddelen en schoonmaakmiddelen
- bad- en doucheartikelen zoals shampoo
- DE koffiepunten worden het hele jaar door gespaard. Als u de DEkoffiepunten spaart en niet gebruikt, is de Voedselbank Westland daar heel
blij mee.
De ingezamelde producten brengen wij donderdagmorgen naar de
Voedselbank Westland in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan 47 in Naaldwijk.
Wilt u de Voedselbank Westland ondersteunen met de voedselverstrekking?

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
meenemen op reis! Maar
verhaal over Abraham?
de Kliederkerk en je gaat
meemaken! We spelen,
met elkaar rondom het
op reis’. We beginnen om
activiteiten, daarna een
sluiten af met samen eten.

bedenken wat je zou
hoe zit dat in het
Kom op 30 juni naar
het horen en
knutselen en vieren
thema ‘Met Abraham
16:00 uur met
korte viering en we

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

Cycle for Hope 2019 – Samen tegen verslaving!
Begin dit jaar hebben diverse gemeenteleden een heerlijk Westlands
groentepakket bij mij afgenomen. Dit was de start van de actie ‘Cycle for

Hope’, een wielrentocht waarvan de opbrengst is bestemd voor de Stichting De
Hoop in Dordrecht.
De Hoop ondersteunt mensen die verslaafd zijn of psychische problemen
hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. Te denken valt aan het geven
van pastoraat, het verstrekken van bijbels, bekostiging van
werkervaringsplekken en het organiseren van een ervaringsschool waarbij
lotgenoten hun levensverhaal vertellen aan verslaafden.
Donderdagmiddag 27 juni jl. zijn 30 teams en 385 deelnemers vanuit
Dordrecht gestart met het ‘Rondje Nederland’. Ik maak deel uit van het team
Westland for Hope. Gedurende twee dagen en twee nachten rijden we met
elkaar op onze racefiets een estafettetocht door heel Nederland van 1.200 km
waarbij iedere deelnemer in totaal 400 km fietst. We hopen zaterdagmiddag
aan het eind van de middag bij de Stichting De Hoop in Dordrecht te finishen.
Ik wil iedereen die deze actie heeft ondersteund van harte bedanken!
Uiteraard kunt u ook nu nog doneren. U kunt mij steunen op
https://www.cycleforhope.nl/actie/simon-terpstra/doneren. Het bedrag dat ik
tot nu toe heb vergaard bedraagt ruim 1.500 euro maar dat mag uiteraard nog
meer worden!
Bedankt voor uw steun, ik fiets er graag voor!
Hartelijke groet,
Simon Terpstra

Revisie Nieuwe Bijbelvertaling
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) werkt aan de revisie van de
Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Sinds het verschijnen van de
NBV heeft het NBG van talloze lezers reacties en suggesties
ontvangen. Die worden meegewogen en benut om de NBV aan te
scherpen.
Het doel van de revisie is om de kwaliteit van de NBV verder te versterken
binnen de vertaalmethode van de NBV, en om een versie van de NBV te
maken die lezers nog sterker als hun Bijbel kunnen omarmen. Om dat te
bereiken brengen we in de revisie twee dingen samen: we benutten de
verzamelde inbreng van gebruikers op een manier die past bij het karakter
van de NBV en die de kwaliteit van deze vertaling verder versterkt.
De revisie van de NBV vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het
Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap en wordt uitgevoerd door het
vertaalteam van het Nederlands Bijbelgenootschap.
Meer weten? Lees het artikel van Matthijs de Jong op debijbel.nl
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/revisie-nieuwe-bijbelvertalingwaarom-en-hoe/
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

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.

