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Kerkdienst
Zondag 13 juni 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft
Collecten: 1. Voedselbank Westland 2. Kerk
Komende diensten
20 juni 9.30 uur ds. Geke de Haan, De Lier
27 juni 9.30 uur ds. Christiaan Donner, Den Haag
Bij de dienst van 13 juni
Het thema voor deze dienst is: Vrijmoedig (durven) spreken.
Voor God kijken we eigenlijk nog altijd naar boven, maar de Geest is in ons en
om ons heen. De Geest heeft alles te maken met onze manier van spreken. Hij
is het vuur in ons. Dat enthousiasme is nodig als we omwille van vrede en
recht onbekend terrein betreden. Dat doet ook Petrus in zijn toespraak in
Handelingen 2.
Dr. Otto Kroesen
Gemeenteavond
Even een herinnering: op donderdag 24 juni wordt een gemeenteavond
gehouden over o.a. de financiën van onze kerk en de diaconie. Denk mee over
het functioneren van uw gemeente en laat uw stem horen.
De vergadering vindt plaats in de kerkzaal zodat iedereen op voldoende
afstand van elkaar kan zitten.
De aanvang is om 19.30 uur.

Agenda
14 juni 19.30 uur Vergadering Kleine Kerkenraad in De Lichtbron
24 juni 19.30 uur Gemeentevergadering in De Lichtbron

Van de diaconie
Zoals vorige week in de Nieuwsbrief aangegeven, kunt u op zaterdag 12 juni
tussen 10 en 12 uur en op zondag 13 juni tot 9.30 uur weer uw bijdrage voor
de voedselbank afgeven in de kerk. De voedselbank streeft ernaar wekelijks
producten uit te delen die voldoen aan de Schijf van Vijf. U kunt hierbij denken
aan:

Groente en fruit: zoals groene
asperges, aubergine, bananen en
blauwe bessen.
Smeer- en bereidingsvetten:
zonnebloemolie, olijfolie en
margarine.
Vis en vlees (conserven),
peulvruchten, noten, graanproducten
en zuivel: volkorenbrood, -pasta, couscous, zilvervliesrijst.
Dranken: koffie, thee, vruchtensap.
Daarnaast kunt u ook denken aan
verzorgingsproducten: zeep,
shampoo, tandpasta, bodylotion, wasmiddel, schoonmaakmiddelen e.d.
Wilt u voor het inleveren op zaterdag of zondag geen gekoelde of bederfelijke
waar meegeven a.u.b.
Elke week, op donderdag tussen 12 en 14 uur wordt in de Ontmoetingskerk in
Naaldwijk door de voedselbank gratis voedsel aan mensen verstrekt, die van
heel weinig geld moeten rondkomen.
De voedselbank stelt zelf voedselpakketten samen van de ingezamelde
producten. Dat doen ze om wekelijks ca. 500 monden te voeden van 140-150
gezinnen.
Ook de diaconale collecte is op 13 juni bestemd voor de voedselbank van
Westland.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk.
Uw bijdrage is van harte welkom!

Op zondag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. We zullen hierbij in de
dienst op verschillende manieren aandacht besteden aan de vluchtelingen.
Ook de diaconale collecte is bestemd voor het vluchtelingenwerk. Het is een
inzameling voor Kerk in Actie voor Noodhulp Griekenland Opvang
Vluchtelingen.
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele
wereld op de vlucht, op zoek naar veiligheid en een
betere toekomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan en
Iran komen via Turkije terecht in Griekse
vluchtelingenkampen. Ze verblijven in gammele
tenten, en er is gebrek aan schoon drinkwater,
medicijnen en sanitaire voorzieningen. Hen wacht een
moeilijke en onzekere tijd, vanwege lange procedures.
Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op
een beter leven. We helpen hen met voedsel,
gezondheidszorg en onderwijs en proberen hen op een
betere plek te krijgen.
Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie
voor opvang van gestrande vluchtelingen, en andere
noodhulpprojecten wereldwijd. Geef aan de collecte of stort aan uw diaconie
o.v.v vluchtelingenwerk.
Helpt u mee deze collecte tot een succes te maken?
De tweede collecte is voor de kerk.
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