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Lichtbron-inspiratie - Jezus
Ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten
en ik weet haast niets van hoe hij sprak en hoe hij keek
'k zou willen weten hoe hij liep en hoe hij lachte
'k zou willen weten hoe hij door zijn haren streek
'k zou willen weten of hij appels at of noten
en hoe hij hoestte als hij bij de oever stond
hoe hij zijn baard geknipt heeft en zijn neus gesnoten
iets van zijn oogopslag, zijn tanden en zijn mond
en
en
en
en

hoe hij sliep en hij heeft ontbeten
of hij koffie dronk of thee bij het ontbijt
of hij wel es met de deuren heeft gesmeten
of hij hield van knoflook of van zoetigheid

maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talen
wat hij gezegd heeft, en ik verdwaal in mijn gebed
want ik zoek de kleuren van zijn kleed en zijn sandalen
ik zoek gewoon de Man van Nazareth
Toon Hermans
Kerkdiensten
Zondag 9 augustus 2020
9.30 uur ds. Christiaan Donner, Den Haag.
Er is geen kindernevendienst en geen kinderoppas
Collecten: 1. Exodus Den Haag 2. Kerk
Zondag 16 augustus 2020
9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof, Den Haag
Er is geen kindernevendienst en geen kinderoppas
Collecten: 1. Kerk in Actie: werelddiaconaat, zending Rwanda 2. Kerk

Dit prachtige boeket heeft
onze gemeente ontvangen
van de Nederlands
Hervormde gemeente aan
het Plein, vergezeld van de
hartelijke gelukwensen
met het aannemen van het
beroep door ds. Marjan
Zebregs. Het is fijn dat wij
als protestantse
gemeenten in Wateringen
ook op deze manier met
elkaar meeleven.

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 20 augustus
19.00 uur.

