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Lichtbron-inspiratie – Hartstocht
Ruil mijn hart met het uwe.
Dan durf ik onrust te stoken,
lastige vragen te stellen,
jaag ik de duivenverkopers weg,
keer de andere wang toe,
koop ik de daklozenkrant,
neem een kijkje in de moskee
en praat met de buurman over God.
Bertha van Soest

Zondag 21 juni
9.30 uur ds. Geke de Haan, De Lier
Er is geen kindernevendienst en geen kinderoppas
Collecten: 1. Kerk in Actie: werelddiaconaat Colombia 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.

Collecte Werelddiaconaat
Opvang en hulp ontheemden Colombia
Ondanks getekende vredesakkoorden is er in grote
delen van Colombia nog geen sprake van vrede.
Elke
dag komen mensen om door politiek geweld,
worden mensen ontvoerd of uit hun huis verjaagd. Velen zoeken hun toevlucht
in de hoofdstad Bogotá om aan het geweld te ontkomen. Daar komen ze
terecht in arme volkswijken.Samen met de lokale partnerorganisatie
Mencoldes helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen,
bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook biedt Mencoldes
psychosociale hulp en zijn er trainingen in weerbaarheid zodat mensen zelf
kunnen opkomen voor hun rechten. Het motto van Mencoldes is: ‘Mensen
helpen om zichzelf te kunnen helpen’.
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor
ontheemden in Colombia en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?
Geef in de collecteschaal na afloop van de kerkdienst of als u niet naar de
kerkdienst kunt komen kunt u uw gift overmaken naar NL 89 ABNA 0457 457
457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ontheemden Colombia.
Of, maakt u het over aan uw diaconie De Lichtbron
NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente
onder vermelding van Voedselbank Westland. Uw diaconie zorgt er
dan voor dat uw gift wordt overgemaakt
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/ontheemdencolobia
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Komende dienst in De Lichtbron
28 juni 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Naaldwijk
Voor deze dienst is aanmelden verplicht. Het aantal aanwezigen wordt beperkt
tot dertig personen.

Aanmelden voor erediensten in juni
We zorgen tijdens de diensten in juni 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 aanwijzingen van de koster verlaat u weer het kerkgebouw.
Er is geen mogelijkheid tot koffiedrinken na afloop van de dienst.

In juni kunnen we dertig personen per dienst ontvangen. Om dat in goede
banen te leiden, is er een reserveringssysteem. U kunt zich 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.
Elke dienst is ook te volgen via de www.kerkomroep.nl of via de kerkomroepapp.
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.

Gemeentevergadering op 7 juli
De beroepingscommissie heeft op 2 juni een voorstel gedaan voor de invulling
van de vacature van predikant. De commissie is van mening dat de kandidaat
bijzonder geschikt zal zijn voor onze gemeente. Na een uitgebreide toelichting
door de beroepingscommissie heeft de kerkenraad unaniem het voorstel
overgenomen. Inmiddels hebben de leden van de kerkenraad ook persoonlijk
contact gehad met de kandidaat. De kerkenraad wil nu tot definitieve
kandidaatstelling overgaan.
De kerkenraad van de protestantse gemeente De Lichtbron nodigt u daarom
van harte uit voor een gemeentevergadering op dinsdag 7 juli 2020 om 19.30
uur in De Lichtbron.
Na opening van deze vergadering maakt de voorzitter van de kerkenraad de
naam van de kandidaat bekend.
De beroepingscommissie doet voorts beknopt verslag van de werkzaamheden
en verstrekt informatie over de voorgedragen predikant.
De kandidaat zal zelf ook aanwezig zijn op deze vergadering om zich voor te
stellen. Daarna kunnen er vragen worden gesteld. Bij een stemming verlaat de
kandidaat de kerkzaal.
Ook rondom deze vergadering worden de corona-maatregelen (o.a. 1,5 meter
afstand) in acht genomen.
Als u graag aanwezig wilt zijn, maar vervoer naar de kerk lastig is, kunt u
contact opnemen met de scriba.

Uit het boekje ‘Licht’ van de PKN het volgende gebed:

Om licht zijn wij gekomen
Licht in donkere dagen
Licht op onze levensweg
Op warmte zijn wij gekomen
Warmte voor de koude handen
Warmte die de kou verjaagt
Om blijheid zijn wij gekomen
Blijheid om het feest dat komt
Blijheid met de mensen om ons heen

Om troost zijn wij gekomen
Troost als het feest niet komt
Troost om gemis

Om licht zijn wij gekomen
Lieve God
Met het licht van uw ogen
Zegen ons
Amen

Musical in Coronatijd.
We hebben u al eerder bericht dat er in de Nieuwe Kerk in Rijswijk, een groep
enthousiaste mensen met elkaar een nieuwe musical hebben verzonnen. Begin
februari werd het script uitgedeeld. Toen kwam Corona.
Maar, van uitstel komt geen afstel. We hopen (!) dat we in september/oktober
weer kunnen starten met de repetities. In dat geval zullen de uitvoeringen
plaats vinden op 12,13 en 14 maart 2021.
Mocht het zo zijn dat we ook in het najaar nog niet kunnen repeteren, dan
verschuiven we de uitvoering naar oktober 2021.
Namens de organisatie van de musical 'Vis-a-vis', Marianne Kamphuis.

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.

