Nieuwsbrief De Lichtbron 5- 12 juni 2020

Lichtbron-inspiratie - Onderweg
Wij zijn mensen van onderweg,
van ja en nee,
van komen en gaan,
van wikken en wegen,
van vallen en opstaan,
van hardop zeggen,
van zwijgend verstaan,
van sterven en leven.
Wij zoeken troost,
voor oud zeer,
voor leegtes die ons vullen,
voor wonden nog niet genezen.
Wij zoeken een bron,
om een huis bij te bouwen,
om onze dorst te lessen,
om bij uit te rusten.
Wij zoeken een hand
die ons hier draagt,
een lied dat bevrijdt,
een stem die moed geeft.
U bent de stem, het lied,
de hand, de troost,
de bron die stroomt,
waarvoor wij met elkaar en onderweg verder durven gaan
A.C. Bronswijk
Zondag 7 juni
9.30 uur ds. Jan van Westenbrugge, Hoek van Holland
Er is geen kindernevendienst en geen kinderoppas
Collecten: 1. Streekverband De Tien 2. Kerk
Deze dienst in De Lichtbron is alleen toegankelijk voor gemeenteleden die zich van
tevoren hebben aangemeld. Het aantal aanwezigen wordt beperkt tot dertig
personen.

Komende diensten in De Lichtbron
14 juni 9.30 uur dr. Paul Sanders, Den Haag
21 juni 9.30 uur ds. Geke de Haan, De Lier
Voor beide diensten is aanmelden verplicht. Het aantal aanwezigen wordt beperkt
tot dertig personen.

Aanmelden voor erediensten vanaf 7 juni 2020
Als kerkenraad zijn we blij en dankbaar dat we vanaf 7 juni weer kerkgangers in
De Lichtbron kunnen ontvangen. In de junimaand zijn dat maximaal dertig
personen per keer. Om alles in goede banen te leiden, introduceren we een
reserveringssysteem.
Graag nodigen we elk gemeentelid uit om zich aan te melden voor de
junivieringen. We zorgen voor duidelijke regels om maximale veiligheid van de
aanwezigen te garanderen en de kans op coronabesmetting te minimaliseren.
• Bij binnenkomst in De Lichtbron wijst de koster u een plaats aan.
• Er mag door de aanwezigen niet hardop meegezongen worden.
• De collectes zijn na afloop van de dienst.
• Op aanwijzigingen van de koster verlaat u weer het kerkgebouw.
• Er is geen mogelijkheid tot koffiedrinken na afloop van de dienst.
De regels klinken streng maar de beleving van samenkomen in de zo vertrouwde
ruimte is hartverwarmend.
De kerkdiensten worden gehouden op de zondagen 7, 14, 21 en 28 juni.
U kunt u opgeven voor één of meerdere diensten tegelijk.
De aanmelding kan via een mailbericht naar scriba@protestantsekerkdelichtbron.nl. Heeft u niet de mogelijkheid e-mails te verzenden, dan kan
aanmelden telefonisch bij een van de scriba’s: Bert Bosker 0174-294720 of
Harmke Verkerk 0174-294940. Aanmelding kan tot vrijdagavond 20.00 uur.
Door loting worden dertig mensen uitgekozen. Iedereen die is ingedeeld voor de
eerstvolgende viering, ontvangt een persoonlijk bericht (via e-mail of telefonisch).
Elke dienst is ook te volgen via de www.kerkomroep.nl of via de kerkomroep- app.
U kunt onze kerk opzoeken via de knop 'Zoek een kerk' en dan de naam ‘De
Lichtbron’ invoeren.
Op het drukste moment, op zondagmorgen tussen 10 en 11 uur, is verbinding niet
altijd mogelijk of werkt alles met vertraging. Probeer het dan later op de dag nog
eens.
De komende weken gaan we ervaring opdoen met maximaal dertig aanwezigen per
dienst in De Lichtbron. In de loop van juni evalueren we onze aanpak met het oog
op de vieringen vanaf juli, met maximaal honderd toegestane aanwezigen. Gezien
de ruimte in ons kerkgebouw betekent dat in de praktijk een maximum van
ongeveer vijftig personen bij handhaving van de anderhalvemeter-richtlijn.
Namens de kerkenraad,
Harmke Verkerk

Van de diaconie
Wij willen de oproep van Kerk in Actie voor een tweede keer onder uw aandacht brengen:

Help een stille coronaramp voorkomen

NOODHULP CORONA
De gevolgen van de coronacrisis worden wereldwijd steeds zichtbaarder. Wie de crisis zéker
voelen, zijn mensen uit landen als Moldavië, Colombia en Rwanda. Mensen kunnen niet naar
hun werk en hebben dus geen inkomen en geen eten. Mensen komen om van honger. Een
catastrofe dreigt. Kerk in Actie ondersteunt kerken die deze stille coronaramp helpen te
voorkomen. De komende maanden is daar in ieder geval 1,2 miljoen euro voor nodig, maar dit
bedrag stijgt nog iedere week.
Moldavië
Wij hebben uw aandacht al een aantal keer gevestigd op de goede doelen die wij als Lichtbron
steunen in Moldavië.
o Home Care: Zorg en aandacht voor ouderen
o Youth for Christ: Opvang en zorg voor kinderen in Moldavië.
Het leven in Moldavië is voor ouderen en kinderen sowieso al niet makkelijk. Door de hoge
werkloosheid in het armste land van Europa is een groot gedeelte van de beroepsbevolking
voor werk naar het buitenland vertrokken. Noodgedwongen lieten ze hun kinderen achter en
kunnen ouderen niet terugvallen op de hulp van familie. Ze staan er alleen voor. Door de
coronacrisis en de verplichte lockdown zijn deze problemen alleen maar groter geworden.
De impact van de coronacrisis in Moldavië is voor ouderen en kinderen groot en hebben zij niet
voldoende te eten.
Rwanda
"We want food!" Dat schreeuwen kinderen naar de politie die in Zuid-Afrika de orde probeert te
bewaken. En een predikant in Rwanda zegt: "We verdelen het voedsel maar we hebben niet
voor genoeg voor iedereen".
Kerk in Actie stelt zuster Marie-Louise enkele vragen:
Wat raakt je deze periode het meest?
We hebben niet alleen problemen vanwege corona. We zijn
ook getroffen door extreem veel regen. Er zijn zelfs mensen
omgekomen door overstromingen. Huizen zijn verwoest. De
honger zal hier nog lang duren. Het is zo pijnlijk om te zien
hoe de mensen lijden: arme mensen kloppen iedere dag bij
ons aan de deur en smeken om eten.

Wat geeft je hoop?
Inmiddels zijn we gelukkig in staat om iets te doen. Mede dankzij steun van Kerk in Actie
kunnen we nu voedsel verdelen onder de allerarmsten. Vanuit vijf omliggende dorpen mogen
er steeds vijftig mensen naar ons toe komen, die heel hard hulp nodig hebben. Wij geven hen
sorghum, maïs, bonen, suiker en zeep. Ook is het fijn dat de lockdown-maatregelen nu weer
wat worden versoepeld. Sommige winkels en kraampjes op straat mogen weer open, als we
maar genoeg afstand houden en mondkapjes dragen. Wie geen mondkapje kan betalen, kan
niet naar buiten, want de politie controleert streng. Binnen de provincies mogen we ons weer
verplaatsen, maar nog niet tussen provincies.
Welke bijbeltekst geeft je hoop?
Efeziers 6:11: Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen
van de duivel.
Colombia
In La Guajira, kampt de bevolking met armoede, ondervoeding, kindersterfte, geweld en
seksuele en economische uitbuiting van voornamelijk vrouwen, kinderen en jongeren.
Basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs zijn er nauwelijks. De bevolking in deze
regio wordt extra hard getroffen door alle coronamaatregelen. Toeristen waaraan de bevolking
normaal tal van producten verkoopt, komen niet meer. Veel mensen hebben geen inkomsten.

Stichting Renacer, partnerorganisatie van Kerk in
Actie, deelt voedselpakketten uit aan gezinnen die
door de coronamaatregelen geen inkomsten hebben

Samen zijn we kerk in actie. Daarom vragen wij u vrijmoedig om, ook in deze verwarrende
tijden, onze naasten ver weg niet te vergeten. Help een stille coronaramp voorkomen!
“Help een stille coronaramp voorkomen (1:40)” van Kerk in Actie on Vimeo.
https://vimeo.com/418479672
Geef gevolg aan de oproep van Kerk in Actie en steun de actie met een bijdrage.
U kunt deze overmaken op NL 89 ABNA 0457457457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v.“Help
een stille coronaramp voorkomen”
Of, maakt u het over aan uw diaconie De Lichtbron NL90RABO0368100049 t.n.v.
Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente o.v.v. ’noodhulp corona’
Uw diaconie zorgt er dan voor dat uw gift wordt overgemaakt.
Uw gift zal de diaconie verdubbelen om op deze manier extra te kunnen bijdragen.

Jaarrekening 2019 College van Diakenen
De penningmeester van de diaconie heeft de jaarrekening 2019 opgesteld. Elk jaar
wordt een gemeentevergadering belegd om u de financiële resultaten te tonen. De
kerkdiensten worden deze maand langzaamaan opgestart, maar de gemeenteleden
uitnodigen voor een bijeenkomst kan nog niet.

Het is allemaal anders dit jaar. Daarom is besloten dat u de jaarcijfers 2019 op de
website van de kerk kunt inzien. Het is goed om met u te delen dat we dit jaar met
een nieuw registratiesysteem van de PKN aan de slag zijn gegaan. Dit systeem
heeft de naam FRIS en zal het oude vertrouwde format vervangen. Op de website
staat het vertrouwde overzicht voor u. Mocht u hierover vragen hebben dan zal de
penningmeester van de diaconie deze beantwoorden.
De diaconie heeft 2019 met een positief resultaat kunnen afsluiten.
Totaal is € 25.954 door u opgebracht. Na aftrek van de uitgaven € 23.769 is er een
positief resultaat van € 2.186,=.
De diaconie is dan ook blij om u te laten weten dat wij dit jaar opnieuw ruimte
hebben voor het doen van extra giften.
De diaconie stelt u voor om in deze ongewone tijd naar mensen om te zien die

door de coronacrisis extra hard zijn getroffen. Te denken valt aan dak- en
thuislozen, ouderen en mensen die door onverwachte financiële nood minder
kunnen besteden aan voedsel.
Het positief resultaat willen wij overmaken aan drie organisaties:
• Dak en thuislozenopvang Pauluskerk
• Kessler Stichting Den Haag, opvang aan dak en thuislozen
• Voedselbank Westland
Wij nodigen u uit om met de diaconie uw ideeën voor een goed doel te delen. Weet
u een goed doel die u met een eenmalige gift wilt steunen? Laat het ons weten!

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 inleveren, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten
via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

