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Lichtbron-inspiratie door Christina van den Berg

Kerkdiensten
Nog een paar weken zullen we de zondagse kerkdiensten in De Lichtbron
moeten missen.
Evenals afgelopen zondagen verzorgt de PKN samen met de EO een
overdenking op NPO2 om 9.20 uur.
In de Hervormde kerk aan het Plein wordt elke zondag een dienst gehouden
die is te volgen via www.hervormdegemeentewateringen.nl.
Andere diensten zijn te zien of te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Op de
website www.kerkdienstgemist.nl worden ook veel kerkdiensten uit Nederland
en in het bijzonder het Westland live uitgezonden.

Kerkdienst op Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag (21 mei) is er in De Lichtbron sinds jaar en dag een
gezamenlijke kerkdienst met de Hervormde gemeente. Vanwege de
coronamaatregelen kan dat dit jaar niet doorgaan. Ook het uitzenden van een
dienst vanuit de Lichtbron is helaas niet mogelijk. Onze livestreamverbinding is
namelijk niet groot genoeg om alle kijkers een goede ontvangst te
garanderen.
Dankbaar maken wij dan ook gebruik van de uitnodiging van de Hervormde
gemeente om, onder onze verantwoordelijkheid, de kerkdienst uit te zenden
vanuit de Pleinkerk.
Op donderdag 21 mei a.s. om 9.30 uur kunt u de live-uitzending volgen op
www.hervormdegemeentewateringen.nl na een klik op één van de twee links
‘Bekijk live zijaanzicht’ of ‘Bekijk live frontaanzicht’. U kunt ook de knop
‘Youtube livestream’ kiezen.
Voorganger in deze dienst is kandidaat André Wingelaar uit Huizen.
De kerkenraad wenst u een goede dienst.

Meditatie
Helaas, we hebben deze week geen meditatie ontvangen.
Uit de gemeente
We denken aan allen die ziek zijn, die eenzaam zijn of zich ernstige zorgen
maken in deze bijzondere tijd waarin vrijuit met elkaar omgaan moeilijk is. We
missen de sociale contacten of een arm om ons heen.
Laten wij onze zorgen bij God brengen en op hem vertrouwen. Een mooi lied
hierbij is onderstaand lied uit de bundel ‘Opwekking’.
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij

Ria Jongerius

Agenda
25 mei vergadering grote kerkenraad

Diaconaat in coronatijd
#Nietalleen is nu een aantal weken
actief.
De Protestantse Kerk en Kerk in Actie
werken hierin samen met een groeiend
aantal andere kerkgenootschappen en
christelijke organisaties om de vele
hulpinitiatieven die door de coronacrisis
zijn ontstaan te verbinden aan iedereen
die om hulp vraagt. U kunt als u dit wilt,
hulp vragen door te bellen met 08001322 of, als u beschikt over internet, via het webformulier dat op de site
www.nietalleen.nl is te vinden.
Uw diaconie staat ook open voor uw hulpvragen. Wij proberen dan samen met
u te kijken wat nodig is om u in deze andere tijd te ondersteunen. Dit kan ook
gewoon een gesprek zijn.
U kunt dan bellen met Adri van der Wal-de Maa telefoon 0174 296192 of 06
21501941, of Lia van Ooijen-Leerdam telefoon 0174 290672 of 06 46120108.
Met u proberen wij goede dingen te zoeken en de kracht te vinden om elkaar
vast te houden.

Collecteren in coronatijd
Kerkdienst belangrijk
We hebben afgelopen weken op de zondag thuis de kerkdienst meebeleefd.
Het aantal kerkdiensten dat wordt uitgezonden vanuit nagenoeg lege kerken is
zo groot dat kerkomroep.nl het nauwelijks aankan. Zelfs het NOS journaal is
het opgevallen hoe belangrijk de kerkdienst voor veel mensen is. Deze
coronatijd laat zien hoe springlevend de kerk is. De Geest stuwt niet alleen het
evangelie door elke tijd, maar roept ook veel creativiteit bij ons wakker. Om in
deze niet eenvoudige tijd blij van te worden!

Juist nu we niet bij elkaar kunnen komen in het
kerkgebouw beseffen we hoe waardevol het
samenkomen is. We missen het samen zingen,
bidden, horen, ontmoeten. We worden ons meer en
meer bewust hoe wezenlijk dit alles is voor ons samen
kerk-zijn en voor ons persoonlijk geloof. Geloven doe
je samen!
Nu de overheid de richtlijnen voor kerkdiensten iets hebben versoepeld hopen
wij dat ook de kerkdiensten in onze kerk weer kunnen opstarten.
Het blijft zoeken naar een nieuw evenwicht en naar een goede vorm, maar
gelukkig krijgt het samen kerk-zijn op vele manieren gestalte. Een wezenlijk
onderdeel van ons samen kerk-zijn is collecteren voor goede doelen. Hoe
geven we in deze coronatijd aandacht aan de goede doelen? Hoe kunt u deze
goede doelen steunen?
Carma Inloophuis
Volgens het collecterooster staat zondag het Carma Inloophuis te Naaldwijk
centraal.
Het Carma inloophuis is in Westland dé ontmoetingsplaats voor wie kanker
treft.
Als je kanker krijgt, verandert alles. Deze ziekte heeft niet alleen
invloed op je lichaam, maar ook emotioneel en sociaal zijn de
ziekte en de behandeling vaak in grijpend.

Helaas heeft het inloophuis vanwege de coronamaatregelen ook haar deuren
moeten sluiten. Inloophuis Carma biedt op dit moment vooral telefonisch een
luisterend oor.
Heeft u vragen dan kunt u bellen naar 06 14237791 of mail:
info@inloophuiscarma.nl
Moldavië
Wij hebben uw aandacht al een aantal keer gevestigd op de goede doelen die
wij als Lichtbron steunen in Moldavië:
Home Care: zorg en aandacht voor ouderen.
Youth for Christ: Opvang en zorg voor kinderen in Moldavië.
Omdat de problemen groot zijn vragen opnieuw uw aandacht voor Moldavië.
De coronacrisis raakt ouderen én kinderen hard in Moldavië. In de uitzending
van EO Metterdaad op zaterdag 9 mei jl. deed Martin Teunissen van Kerk in
Actie een appél op hulp, die zo hard nodig is. Help mee om dit belangrijke en
levensreddende werk in Moldavië mogelijk te maken.
Steun dit werk
U kunt het werk van Carma Inloophuis steunen door uw gift over te maken op
NL85RABO0159270294 ten name van Vrienden van Inloophuis Carma
Of, maakt u het over aan uw diaconie De Lichtbron
NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente
onder vermelding van Inloophuis Carma.
Uw diaconie zorgt er dan voor dat uw gift wordt overgemaakt.
U kunt het werk in Moldavië steunen door uw bijdrage over te maken op
rekening
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het
projectnummer Youth for Christ 'W 013830' of Home Care ‘W012536”

Of, maakt u het over aan uw diaconie De Lichtbron
NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente
onder vermelding van Moldavië.
Uw diaconie zorgt er dan voor dat uw gift wordt overgemaakt.
Hartelijk dank!

Diaconie bedankt.
Diaconie bedankt voor de mooie bloemen die de ouderen van onze gemeente
mochten ontvangen. Ze staan al 2 weken, super kwaliteit. Groeten.

Van de redactie
Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie
Predikant: vacature
Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel. 0174-294940,
arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, tel. 0174-294720,
boskerfriso@gmail.com
Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. (06)47460600.
www.protestantsekerk-delichtbron.nl
Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

