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Lichtbron-inspiratie – Tastend aan het licht
Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen
Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen
Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.
Huub Oosterhuis
Kerkdiensten
Zondag 14 juli 9.30 uur ds. Otto Kroesen, Delft
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecten: 1. Kliederkerk Westland 2. Kerk
Zondag 21 juli 9.30 uur ds. Geke de Haan, De Lier
Er is kinderoppas
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecten: 1. De Zonnebloem Kwintsheul 2. Kerk

Uit de gemeente
Na een mooie zomerdienst en een gezellige nazit (met allerlei lekkers bij de
koffie dat door gemeenteleden was gebakken) afgelopen zondag als afsluiting
van het seizoen leven we toe naar de vakantietijd waarin velen eropuit gaan.
De schoolvakanties beginnen volgende week en het zal een stuk stiller worden
in ons dorp. Laten we als gemeente omzien naar elkaar en aandacht schenken
aan hen die om allerlei redenen niet weg kunnen.
We denken aan hen die in spanning zijn rondom de uitslagen van
onderzoeken.

We denken aan hen die een behandeling ondergaan in verband met een
ernstige ziekte.
We denken aan hen die aan huis gebonden zijn door ziekte of ouderdom.
We denken aan hen die een geliefde missen en alleen verder moeten.
We denken aan hen die in een verpleeghuis wonen en afhankelijk zijn van de
zorg van anderen.
We bidden voor allen en vragen of God hen met zijn liefde wil omringen en
vertrouwen wil schenken in moeilijke tijden.
Aan u allen een goede zomer toegewenst.
Ria Jongerius
Verzoekje
De kleinzoon (uit Engeland) van Henny Tissink komt een weekje logeren. Wie heeft
voor hem een mountainbike te leen van 22-29 juli? Tel. Henny: 0174-295107.
2018: innovatief jaar voor bijbelwerk NBG
Veel animo voor de nieuwe app Mijn Bijbel, aansprekende bijbeledities en doorgaande
groei van digitaal bijbelgebruik. Dat blijkt uit het jaarverslag 2018 van het Nederlands
Bijbelgenootschap (NBG) en het Vlaams Bijbelgenootschap.
‘In november zette koning Willem-Alexander een bijbelrobot in werking die de
Statenbijbel overschrijft. Deze robot, waarvan het NBG een van de sponsoren is,
symboliseert ons werk in 2018. We staan bewust in een eeuwenlange traditie, maar
we spelen ook in op de veranderende context waarbinnen de Bijbel gelezen, gebruikt
en vertaald wordt’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Dat deden we onder meer
met de app Mijn Bijbel, met bijbeledities en met de lopende revisie van de Nieuwe
Bijbelvertaling.’
App en uitgeverij
De in januari gelanceerde app Mijn Bijbel werd al snel populair. Eind 2018 stond de
teller op 78.000 downloads; in mei 2019 werd de 100.000 gepasseerd.
De NBG-uitgeverij presenteerde in 2018 enkele opvallende uitgaven: de Belle Bijbel
(gericht op tienermeiden; binnen enkele weken was een tweede druk nodig), de
Rechte Bijbel (over recht en onrecht) en de Samenleesbijbel Junior (voor gezinnen met
kinderen van 4-7 jaar; ook die kreeg kort na verschijning een herdruk).
Digitaal bijbelgebruik
De groei van het digitale bijbelgebruik zette door in 2018. Het aantal accounts op de
(vrijwel identieke) bijbelplatforms debijbel.nl en debijbel.be steeg van 163.000 naar
197.000. Het aantal unieke bezoekers nam toe tot 850.000. Ook Bijbel Basics, de
digitale kindernevendienstmethode, kreeg aanzienlijk meer gebruikers dan was
verwacht. Eind 2018 gebruikten zo’n 7.500 jeugdwerkers de methode. In Ghana werd
een veelbelovende pilot gedaan met een Engelse vertaling ervan.
Internationaal
In 2018 steunde het NBG 23 vertaalprojecten en 42 projecten om de Bijbel te
verspreiden. De vertaling in het Kikongo, een inheemse taal in Angola, werd feestelijk
in gebruik genomen in november. In diverse landen, waaronder Haïti, verschenen
missionaire edities van de Prentenbijbel van Marijke ten Cate, die in 2018 tien jaar
bestond. Met de Samenleesbijbel werden pilots gedaan onder meer in Honduras.
Daarnaast waren veel landen geïnteresseerd in het Integrated Bible Engagement
Platform, de internationale versie van debijbel.nl. In februari 2019 werden een
Portugese en Keniaanse versie gelanceerd.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Bekijk het jaarverslag 2018 op: www.bijbelgenootschap.nl/jaarverslag

Vakantiepret voor kinderen in armoede
De collecte op 7 juli was bestemd voor diaconale projecten
van Kerk in Actie. Maar liefst één op de negen kinderen in
Nederland groeit op in armoede. Kerk in Actie ondersteunt
kerken en organisaties die armoede in Nederland bestrijden,
bijvoorbeeld met de actie Vakantietas.
Kerk in Actie wil 5.000 kinderen die opgroeien in armoede
verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een
vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes
en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een pretpark in de buurt.
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals armoedebestrijding bij
kinderen. Als u de collecte gemist heeft, kunt u een bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457
457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Diaconaat Zomer.
Helpt u mee om deze actie tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Op zondag 14 juli 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!
Orgelconcert Minne Veldman
De bekende organist Minne Veldman uit Urk zal op zaterdag 13 juli het derde
orgelconcert verzorgen in de serie ‘Orgelconcerten 2019’ op het Bätz-Witte orgel van
de Hervormde kerk in Wateringen. Hij zal werken spelen van onder anderen Jan
Zwart, G.F. Händel en A. Guilmant.
De aanvang van het concert is 19.30 uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur. De
toegangsprijs is € 9,00 en € 8,00 voor 65+, inclusief een kopje koffie of thee na
afloop van het concert. Kinderen t/m 16 jaar gratis toegang.
Meer informatie op www.orgelwateringen.nl.
Protestantse Gemeente De Lichtbron, algemene informatie
Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. 06-47460600
Scriba: Bert Bosker, tel. 0174-294720,boskerfriso@gmail.com
Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag 25 juli voor 19.00 uur. Laat het ons weten via
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.
In juli en augustus komt de Nieuwsbrief 1 x per 2 weken.

