Nieuwsbrief De Lichtbron 5-12 maart 2021

Kerkdienst (uitsluitend online!)
Zondag 7 maart
9.30 uur dr. Bart Schoone, Poeldijk
Collecten: 1. Kerk in Actie: binnenlands diaconaat 2. Kerk

Komende diensten (online!)
14 maart 9.30 uur ds. Jan van Westenbrugge, Hoek van Holland
21 maart 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Bevestiging en ontheffing
ambtsdragers
Bij de dienst van 7 maart
Deze derde zondag in de Veertigdagentijd staat dit jaar Joh. 2: 13-22 op het
rooster: de tempelreiniging.
In het begin van de dienst heb ik een verhaal voor de kinderen. In het gebed
wil ik aandacht besteden aan één van de zeven werken van barmhartigheid. In
de Lichtbron is dat voor deze zondag “De naakten kleden”. Daarover dan nu al
het volgende: Matt. 25: 36 “Ik was naakt en jullie kleedden mij”.
Wie vroeger z’n vijand echt wilde vernederen, nam hem mee zonder kleren.
“Naakt en barrevoets”, schrijft Jesaja. De heilige Maarten (Sint Maarten) trok
zich deze oproep aan toen een bedelaar hem om kleren smeekte. Hij sneed
zijn mantel in tweeën. Achter de kleding zit de vraag naar waardigheid.
Wellicht is het daarom dat Paulus het beeld van kleding gebruikt als hij het
geloof ter sprake brengt. Wie bekleed is met Christus, ontdekt hoe God
hem/haar voluit mens wil maken. Kleding verzamelen en kleding delen is iets
wat heel veel gedaan wordt. Wat je met kleding biedt, is waardigheid en
warmte.
Ds. Bart Schoone

BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
Woensdag 10 maart is het “biddag voor gewas en arbeid”. Afgelopen jaren
vierden we dit in onze gemeente met een sobere maaltijd in de Lichtbron.
Helaas kan dat dit jaar niet doorgaan en daarom is voor een andere invulling
gekozen. We zullen deze avond een “on-line” viering verzorgen, die om 19.00
uur begint. Van ds. Marjan kwam het voorstel deze viering ons te richten op

de “arbeid” in het onderwijs. Wij hebben drie gemeenteleden die in het
onderwijs werken een bijdrage gevraagd in de vorm van voorbeden, liederen
en bijbelteksten. Via een ZOOM-vergadering is een korte viering samengesteld
en we hopen u daarmee te bemoedigen in deze onwerkelijke tijd.
De diaconie

Bij de dienst van 21 maart, bevestiging ambtsdragers
Als er geen gegronde bezwaren worden ingediend bij de voorzitter of scriba
van de kerkenraad, zal in deze dienst de bevestiging plaatsvinden van twee
nieuwe ambtsdragers. De heer Henk Jongerius treedt aan als ouderlingkerkrentmeester en de heer Peter de Jongh zal de diaconie versterken.

Bijlage ‘Veertigdagentijd in De Lichtbron’
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u informatie over de Veertigdagentijd
en het werk van barmhartigheid in deze week: de naakten kleden.

In de 40-dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus.
Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de
hongerigen eten en de dorstigen
drinken geven, de naakten kleden, de
vreemdelingen onderdak bieden, de
zieken verzorgen, gevangenen
bezoeken en de doden begraven. Zo
inspireert hij ons tot op de dag van
vandaag.
Deze week maart staat in het teken
van de naakten kleden. Eén van de
zeven werken van barmhartigheid.

DE NAAKTEN KLEDEN IN
NEDERLAND
Ondersteuning diaconaat in arme
regio’s
Armoede in Nederland is een groeiend
probleem. In regio’s als Groningen,
Limburg en andere gebieden aan de
rand van ons land, zijn de
armoedecijfers schrikbarend hoog.
Armoede gaat hier vaak over van
generatie op generatie. Er is weinig
werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen.
Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze
starten initiatieven als voedselbanken en kleding-inzamelingsacties.
Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor
dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn
echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Met uw bijdrage
maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio’s begeleidt en
ondersteunt in hun diaconale taak.
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Nederland,
Of maak uw bijdrage over aan
Diaconie/ZWO De Lichtbron
Rek.nr. NL90 RABO 0368 1000 49
T.a.v. Diaconie/ZWO Prot. Gemeente

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Vragenlijst
De kerkenraad is benieuwd naar uw ervaringen met de online kerkdiensten.
Die informatie kan helpen om de eredienst nog waardevoller te maken.
Samen met de volgende nieuwsbrief krijgt u een vragenlijst toegestuurd. We
hopen dat velen deze vragenlijst zullen invullen en inleveren.
Met Veertigdagentijd groet,
namens de Taakgroep Eredienst,
Ds. Marjan Zebregs

Week van gebed voor de eenheid van de christenen 2021 - 5
In het materiaal van de Raad van Kerken is voor elke dag van deze derde
week van januari inspiratie opgenomen. Nu de vijfde bijdrage, opdat we
verbonden blijven met onszelf, met Christus, met de ander en met de wereld.
Veranderd door het Woord
‘Jullie zijn al rein door wat Ik tegen jullie gezegd heb’ (Johannes H15, vers 3)
Lezen
Deuteronomium H30, vers 11-20 en Matteüs H5, vers 1-12
Gebed
We prijzen U, God onze Vader, omdat U ons uw Woord geeft in de Heilige
Schrift
We prijzen U voor het veranderende effect dat uw Woord op ons heeft.
Help ons om het leven te kiezen.
Leid ons door uw Geest, zodat wij de vreugde kunnen ervaren,
die U zo graag met ons wil delen.
Bid ook voor …
- De voortgang van het Bijbelvertaalwerk over de hele wereld, zodat
iedereen Gods Woord in zijn of haar eigen taal mag lezen.
- Voor hen, die de pijn ervaren van onrecht of ander lijden hebben te
verduren. Bid dat zij God en de ander mogen ontmoeten en vreugde en
troost mogen ontvangen.
Geïnspireerd door de 95 stellingen van Maarten Luther
Naar aanleiding van 500 jaar Reformatie heeft de Protestantse Kerk Rikkert
Zuiderveld gevraagd om ’95 Speldenprikken’ te maken. De speldenprikken zijn
bedoeld als een mengeling van prikkeling, herkenning, mildheid en zelfspot.
- Waarom vragen juist diegenen die niet in de zin van het bestaan
geloven zo vaak: ‘Waarom?’
- Sommige mensen prijzen God zo luidruchtig dat ze Hem niet meer aan
de deur horen kloppen.
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