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Lichtbron-inspiratie – Voetstappen in het zand
Ik droomde eens en zie ik liep
aan ’t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen zo het leven door
en lieten in het zand
een spoor van stappen twee aan twee
de Heer liep aan mijn hand
Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop
in tijden van geluk en vreugd’
van diepe smart en hoop.
Maar toen ik goed het spoor bekeek
zag ik langs heel de baan
daar waar het juist het moeilijkst was
maar één paar stappen staan
Ik zei toen: “Heer, waarom dan toch
juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op het zwaarste deel van ’t pad.
De Heer keek mij vol liefde aan
gaf antwoord op mijn vragen:
“M’n lieve kind toen ’t moeilijk was
toen heb ik jou gedragen.

Zondag 28 juni
9.30 uur ds. Carel van der Meij, Naaldwijk
Er is geen kindernevendienst en geen kinderoppas
Collecten: 1. Eva Demaya Stichting 2. Kerk
Deze dienst in De Lichtbron is alleen toegankelijk voor gemeenteleden die zich
van tevoren hebben aangemeld via scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl, of
een telefoontje naar een van de scriba’s.

Zondag 5 juli
9.30 uur ds. Lennart van Berkel, De Lier
Er is geen kindernevendienst en geen kinderoppas
Collecten: 1. Kerk in Actie: Vakantiepret voor kinderen in armoede 2. Jeugd en
catechisatie
Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk
Komende diensten in De Lichtbron
12 juli 9.30 uur ds. Els Klok, Gouda
19 juli 9.30 uur ds. Klaas Wigboldus, Den Haag
Agenda
Dinsdag 7 juli 19.30 uur gemeentevergadering in De Lichtbron
Maandag 13 juli 20.00 uur: vergadering grote kerkenraad in De Lichtbron

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.

Bijbelse inspiratie over vrijheid
Vrijheid: dat woord krijgt dit jaar op allerlei manieren extra betekenis.
Vijfenzeventig jaar bevrijding van oorlog en onderdrukking, maar tegelijkertijd
moeten we heel wat vrijheden afstaan vanwege de coronacrisis.

Ook in de Bijbel is vrijheid een centraal thema. Steeds weer laat God zich zien
als degene die mensen bevrijdt, van onderdrukking en onrecht, en ook van
schuld en angst. Maar ook lezen we dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is,
en dat leven in vrijheid verantwoordelijkheid met zich meebrengt.
Met dit boekje kunt u zich verdiepen in de vraag wat vrijheid in de Bijbel
betekent. In vijftien meditaties en vijf essays van verschillende schrijvers
wordt dat thema steeds weer van een andere kant belicht.
15 dagen bijbelse inspiratie met:
•
•
•

leesrooster met bijbelteksten
toelichtingen en overdenkingen
bijdragen van bekende denkers

Het boekje is gratis. Eén bestelling per persoon. Op=op.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Link: https://formulier.bijbelgenootschap.nl

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
In de maanden juli en augustus werkt de redactie van de Nieuwsbrief met een
zomerrooster. Dit houdt in dat u eens in de veertien dagen de Nieuwsbrief
ontvangt.
De Nieuwsbrief komt op de volgende data uit:
Vrijdag 10 juli, 24 juli, 7 augustus en 21 augustus
Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons
weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

.

