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Lichtbron-inspiratie - Gebed
Wij zijn door Christus gevormd
tot uw volk,
geroepen om uw schitterend licht
te brengen in de wereld.
Help ons de aarde te beminnen
en te respecteren.,
te herstellen wat we hebben beschadigd.
Geef ons de wijsheid en de passie
om onze geest, hart
en manier van leven te vernieuwen.
Mogen wij zo worden tot het
mosterdzaadje in onze wereld,
dat zorgt voor een ecologische bekering
en dat zich verspreidt
over alle hoeken van de aarde.
Voor het welzijn van ons
en van alle generaties die komen.
We vragen U dit door Christus,
onze Heer. Amen
Deel uit een tekst van
Catholic Earth Care Australia
Zondag 12 juli 2020
9.30 uur ds. Els Klok, Gouda
Er is geen kindernevendienst en geen kinderoppas
Collecten: 1. De Zonnebloem Kwintsheul 2. Kerk
Zondag 19 juli 2020
9.30 uur ds. Klaas Wigboldus, Den Haag
Er is geen kindernevendienst en geen kinderoppas
Collecten: 1. Pauluskerk Rotterdam 2. Kerk
Agenda
Maandag 13 juli 20.00 uur: vergadering grote kerkenraad in De Lichtbron

Uit de gemeente
Wat een fijne avond was het dinsdag toen een te beroepen predikant werd
voorgesteld aan de gemeente. Blij waren we met de goede opkomst van
gemeenteleden en de positieve reacties. We mochten weer de warmte van het
samenzijn ervaren. Met vertrouwen mogen we de toekomst tegemoet zien en
verder bouwen aan het samen gemeente zijn.
We denken aan allen die aan huis gebonden zijn door ziekte, waardoor contacten
met anderen te risicovol zijn. Ook denken we aan hen die verblijven in een
verzorgings- of verpleeghuis. Laten we als gemeente er zijn voor onze naaste en
de liefde en vrede van God delen met elkaar.
Marion Herrebout-van Die (Jutland 17, 2548WD Den Haag) maakt een moeilijke
tijd door. Begin maart zijn bij haar uitzaaiingen geconstateerd van borstkanker die
zij ruim tien jaar geleden heeft gehad. Marion wordt behandeld met medicijnen om
de ziekte af te remmen. Zij put kracht uit haar geloof en vertrouwt erop dat God
haar met zijn liefde nabij is. Laten wij als gemeente voor Marion bidden.
In het blad Woord&Weg stond het volgende gedicht van Dietrich Bonhoeffer. Put
troost uit onderstaande woorden.
Kyrie en Gloria
Ontferm u over ons in kwade dagen
als wij de zware last zo wankel dragen
gebrandmerkt en gekrenkt tot op het bot,
ontferm u God.
Ontferm u over ons in stille uren
als wij de schaduw van de dood verduren,
onwetend van het ons beschoren lot,
ontferm u God.
Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven
zolang zult gij ons met uw licht omgeven
en met uw liefde – wonderbare macht,
gij geeft ons kracht.
Wij mogen in de avond, in de morgen,
ons veilig bij u weten en geborgen
tot in het diepe zwijgen van de nacht, o stille wacht.
Ria Jongerius

Afscheid voorzitter CvK
Dick Boutkan heeft na twaalf jaar afscheid genomen als voorzitter van het
van College van Kerkrentmeesters. Tijdens de gemeentevergadering van
afgelopen dinsdag heeft Nel van Weerden, secretaris van het CvK, hem
hartelijk bedankt voor zijn niet aflatende energie om praktische zaken als
onderhoud en beheer in goede banen te leiden. Ook het accuraat leiden van
de vergaderingen was een gewaardeerde eigenschap van Dick .
Als dank van het college ontving hij een dinerbon en namens de gemeente
een grote bos bloemen.

Van de diaconie
Zondag is het doel van de collecte voor het vrijwilligerswerk van De

Zonnebloem te Kwintsheul
Er kan zoveel meer dan je denkt…
Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al meer dan 70 jaar. We brengen
ze bij elkaar. Staan voor ze klaar. En zetten alles op alles om mensen met
een handicap een onvergetelijke dag te bezorgen. Een lichamelijke
beperking hoeft wat ons betreft geen belemmering te zijn. We willen dat
iedereen volop van het leven kan genieten.
Om dat voor elkaar te krijgen, denken we in oplossingen. Dat geldt voor
onze vrijwilligers, voor onze donateurs en voor de partners waarmee we
samenwerken. Stuk voor stuk doen zij er alles aan om mensen een onvergetelijk moment te
bezorgen.
Daarom blijven we dat doen waar we altijd al goed in waren: contacten leggen, gezelligheid
brengen, activiteiten organiseren en vakanties mogelijk maken. En we komen met nieuwe
oplossingen. Zo bieden we verspreid over heel Nederland de Zonnebloem rolstoelauto te huur
aan. En zorgen we er samen met attractieparken en musea voor dat deze toegankelijker
worden voor mindervaliden.
Geef in de collecteschaal na afloop van de kerkdienst. Of, als u niet naar de kerkdienst kunt
komen kunt u uw gift overmaken aan uw diaconie De Lichtbron NL90RABO0368100049
t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente onder vermelding van Zonnebloem
Kwintsheul. De diaconie zorgt er dan voor dat uw gift wordt overgemaakt

Van de koster
Liedbundeltje Tussentijds
Bij het inrichten van de keuken en het uitruimen van de kasten in de zijzaal
kwam ik een flink aantal Tussentijds liedbundeltjes tegen.
Bij de invoering van het nieuwe liedboek zijn deze liedbundeltjes
overcompleet geworden.
De liedbundeltjes zijn uit 2006 maar verkeren in een nieuwstaat.
In overleg met het CvK zijn ze beschikbaar voor gemeenteleden. Misschien
zijn er die het boekje wel graag willen hebben of andere belangstellenden
kennen die wellicht ook interesse hebben.
Ik leg bij de ingang van de kerkzaal een stapeltje klaar voor eventuele
liefhebbers. De boekjes zijn zeker de moeite waard.
Kees Schrader
Koster de lichtbron.
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.

In juli en augustus wordt de Nieuwsbrief eens per 2 weken verstuurd.
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief graag voor donderdag 23 juli 19.00 uur.

