Nieuwsbrief De Lichtbron 9 augustus – 23 augustus 2019

Lichtbron-inspiratie - Handen
Gelukkig is de mens die tot het einde
handen mag voelen die goed doen.
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aandacht wast.
zorg aankleedt.
liefde kamt.
tact aanraakt.
het hart troost.

Geen mens kan leven zonder die hand,
die teder is, die behoedt, die beschermt
en bemoediging uitstraalt.
Tot het einde toe verlangt de mens naar die hand,
totdat er die andere Hand is,
die alle wonden geneest, die alle pijn heelt,
die alle tranen wist.
Tot die tijd kunnen onze handen
een voorproef zijn van die handen,
en handen en voeten geven aan de liefde
die onmisbaar is.
Marinus van den Berg

Kerkdiensten
Zondag 11 augustus 9.30 uur ds. Lennart van Berkel, De Lier
Er is kinderoppas. Er is geen kindernevendienst.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecten: 1.. Kerk
Zondag 18 augustus 9.30 uur ds. Simon van der Hauw, Maasland
Er is kinderoppas. Er is geen kindernevendienst.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecten: 1. Kerk in Actie: Werelddiaconaat 2. Kerk

Orgelconcert door Vincent de Vries
De in Zuid-Korea wonende, maar in Scheveningen geboren organist Vincent de Vries
geeft op zaterdag 17 augustus een orgelconcert in de Pleinkerk in Wateringen. Hij zal
werken spelen van onder anderen John Stanley, Charles M. Widor en Feike Asma.
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+, incl. 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 22 augustus voor 19.00 uur. Laat het ons weten
via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

