Nieuwsbrief De Lichtbron 23 augustus – 5 september 2019

Lichtbron-inspiratie - Wat vraagt de Heer
Wat vraagt de Heer meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg
Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods Beeld?
Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?
Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.
Uit: Medemens 3 (Kerk in Actie)
Kerkdiensten
Zondag 25 augustus 9.30 uur ds. Hans Meijer, ’s-Gravenzande
Er is kinderoppas. Er is geen kindernevendienst.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecten: 1. Eva Demaya Stichting. 2. Kerk
Zondag 1 september 9.30 uur dr. Paul Sanders, Den Haag. Viering Heilig
Avondmaal. Bevestiging ouderling.
Er is kinderoppas. Er is geen kindernevendienst.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecten: 1. Streekverband De Tien. 2. PKN Missionair

Bevestiging ouderling-scriba
Zoals al eerder bekendgemaakt, heeft de kerkenraad Harmke Verkerk-de Vries
bereid gevonden om ouderling-scriba te worden. Bezwaren tegen de procedure
of tegen de voorgenomen bevestiging kunnen worden ingebracht door
stemgerechtigde leden tot en met 28 augustus, schriftelijk en ondertekend bij
de scriba van de kerkenraad: Bert Bosker, Waterkersstraat 4 in Wateringen.
Wanneer er geen gegronde bezwaren binnenkomen zal de dienst van de
bevestiging plaatsvinden op zondag 1 september. Tijdens deze dienst zal

Margreeth Terpstra-Zeilstra officieel uit het ambt van ouderling worden
ontheven.
De kerkenraad

Agenda
10 september 10.00 uur: Gespreksgroep in de Lichtbron

Uitnodiging Ikebana Ohara Expositie
Ikebana Ohara Master Conny van Dongen, met haar studenten, heeft
op 23 augustus van 10.30 tot 20.00 uur en 24 augustus van 10.30 tot
17.00 uur een Ikebana expositie.
Kom voor een kennismaking met deze bijzondere Japanse
bloemschikkunst.
De Lichtbron, Pieter van der Plasstraat 3, 2291SE Wateringen.
Voor informatie 06-12321790 connyvandongen@planet.nl

Protestantse Gemeente De Lichtbron, algemene informatie
Predikant: vacature
Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. 06-47460600
Scriba: Bert Bosker, tel. 0174-294720,boskerfriso@gmail.com
www.protestantsekerk-delichtbron.nl
Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag 5 september voor 19.00 uur. Laat het
ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

