Nieuwsbrief De Lichtbron 2 – 8 juli 2021

Kerkdienst
Zondag 4 juli 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Drempeldienst
Collecten: 1. Kerk in Actie binnenland diaconaat: Actie Vakantietas 2. Jeugd en
catechisatie

Komende diensten
11 juli 9.30 uur prop. Nienke de Ronde, Delft
18 juli 9.30 uur ds. Marjan Zebregs

Bij de dienst van zondag 4 juli 2021, drempeldienst
Aanstaande zondag is een feestelijke eredienst. In deze dienst gaan Quinty
van der Meer en Jelmer Beekhuizen de drempel over van de kindernevendienst
naar de kerkdienst voor alle leeftijden.
Zondag is ook de zomerdienst. De Lichtbron heeft een traditie om aan het
begin van de zomer de onderlinge ontmoeting extra inspirerend te maken met
zelfgemaakt lekkers.
De eredienst is voorbereid met Jelmer en Quinty en hun ouders. Het thema is:
‘Winnen of verliezen’. De Bijbellezing gaat over de strijd tussen David en
Goliath. De kleur bij het thema is oranje en daarom is de kerk oranje versierd.
We vinden het leuk als we ook iets van oranje in uw kleding zien.
Tijdens de dienst is er een ‘kerkbingo’ voor alle leeftijden. U kunt één van de
vijf mooie prijzen winnen, uitgezocht door Jelmer en Quinty of u kunt de bingo
verliezen. Maar … iedereen, die met God verbonden is, is een winnaar!
Van harte welkom in deze dienst van verbinding met elkaar en met God.
Ds. Marjan Zebregs

Van de kerkenraad
Kort verslag gemeentevergadering op 24 juni 2021
Ds. Marjan Zebregs heet de aanwezigen welkom. Met een tekst uit Johannes
en een gebed opent zij als vicevoorzitter de vergadering.
De penningmeester van de kerk, Piet-Jan Leerdam, geeft een toelichting bij de
financiële uitgaven en inkomsten. Extra uitgaven waren er door de nieuwe
keuken en het aantrekken van de predikant. De inkomsten uit de vaste
vrijwillige bijdragen zijn ondanks het coronajaar hoog gebleven en ook de
collecte-opbrengsten stemden tot dankbaarheid. Het boekjaar 2020 is met een

positief resultaat afgesloten.
Lia van Ooijen geeft als penningmeester van de Diaconie een uitleg bij de
jaarrekening 2020. Ook hier dankbaarheid voor de onverminderde inkomsten,
waardoor aan de afspraken met de goede doelen voldaan kon worden.
Beide jaarrekeningen zijn gecontroleerd door de kascontrolecommissie en de
penningmeesters worden onder applaus voor het vele werk gedechargeerd.
De aanbevelingen van de enquête over de online kerkdiensten worden
doorgenomen. Het probleem van de ontvangstproblemen tijdens de
uitzendingen via Kerkomroep zijn inmiddels door de aanbieder opgelost. Een
ander punt is de kwaliteit van beeld en geluid. Een nieuwe camera, inclusief
aansluitkosten, gaat tussen de € 4000,- en € 6000,- kosten. Voor een beter
geluid moeten we denken aan minimaal € 15.000,-. Dit is een grote uitgave,
zeker gezien tegen de achtergrond van het aantal kerkgangers en kijkers. (30
tot 50 personen per week). Tevens noemt Piet-Jan het feit dat de cv-ketel al
oud is en binnenkort vervangen moet worden.
Dit vraagstuk wordt meegenomen naar de CvK-vergadering.
De vraag hoe het meditatief orgelspel na de preek wordt ervaren wordt door
handopsteking gepeild. Uitslag: de meeste aanwezigen vinden het zinvol.
Op verzoek van de kerkenraad heeft de gemeente Westland nieuwe
verwijzingsborden naar onze kerk geplaatst op de Heulweg en de Dorpskade.
Bij de rondvraag komen de volgende punten aan de orde:
- In de Nieuwsbrief personen met naam en adres vermelden. In de
Nieuwsbrief op de website en in Samen alleen de namen. Aldus
besloten.
- Is er voortgang in het Pleinkerk/Lichtbron overleg? Het verkennend
overleg is weer in een goede sfeer gestart, na een aantal maanden stilte
door de coronabeperkingen.
Bij het jaarthema ‘De toekomst van de kerk’ heeft ds. Marjan Zebregs een
aantal gespreksvragen gemaakt. Twee daarvan worden besproken: Is de
eredienst het hart van de gemeente of is er meer mogelijk? En er zijn in
coronatijd relatief veel acties geweest voor ouderen. Moet dat doorgaan of
proberen de middengroep te benaderen? Eerste uitkomst is dat de eredienst
wel heel belangrijk is , maar jongeren niet meer aanspreekt. De acties moeten
zich richten op alle leeftijden, ook als niet alle activiteiten aanslaan.
Het volledige verslag van de gemeenteavond is verkrijgbaar bij de scriba.
Harmke Verkerk

Zomeruitnodiging 1 t/m 15 juli 2021
Op de koffie/thee in de tuin van de pastorie
Bij regen slaan we over.
Maandagmorgen 5 juli van half 11 tot half 12 bent u van harte welkom voor
een kopje koffie/thee in mijn (nog niet ingerichte) tuin. Ingang nog even via
de voordeur en ook nog even geduld voor het tafeltennissen. Ik zal onze
enthousiaste hond Maya proberen (een beetje) rustig te houden.

Maandagavond 12 juli van half acht tot half 9 vervalt, omdat dan een
bijeenkomst is van de grote kerkenraad.

Zomerwandeling met nazit
Bij regen slaan we over.
Wandelen in duo’s of drietallen met een aantal vragen als gespreksstof voor
onderweg.
Verzamelen om 3 uur, om 4 uur korte samenkomst in de kerkzaal en daarna
koffie of thee.
Tussen 3 en 4 blijft de kerk open.
Zaterdagmiddag 3 juli van 3 uur tot half 5 wandeling over het werk van
barmhartigheid 1
Zaterdagmiddag 10 juli van 3 uur tot half 5 wandeling over het werk van
barmhartigheid 2

Kennismaken met gemeenteleden
Woensdagmiddag 7 juli (1e woensdag van de maand) van 3 uur tot half 5
ontmoeting in zestallen in de kerk. U ontvangt hiervoor een telefonische
uitnodiging.
Donderdagavond 8 juli (2e donderdag van de maand) van half 8 tot 9
ontmoeting in zestallen in de kerk. U ontvangt hiervoor een telefonische
uitnodiging.

Ds. Marjan Zebregs

Van de diaconie
Op zondag 4 juli 2021 is de eerste collecte voor Kerk in Actie, Binnenlands
Diaconaat.
Actie Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen
Je zult maar elke zomer je
klasgenootjes op vakantie zien
gaan, terwijl jouw ouders geen geld
hebben om eropuit te trekken. Een
vrolijke rugzak vol speelgoed,
toegangskaartjes of een tegoedbon
voor een ijsje is voor kinderen uit
kwetsbare gezinnen extra welkom.
Elke zomer deelt een groot aantal
protestantse gemeenten deze
rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de
projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. Wilt u meer lezen?

kerkinactie.nl/vakantietas
Helpt u mee deze collecte tot een succes te maken?
De tweede collecte is voor het Jeugd- en Catechisatiewerk van onze kerk.
Diaconie/ZWO De Lichtbron
Rek.nr. NL90 RABO 0368 1000 49
T.a.v. Diaconie/ZWO Prot. Gemeente
O.v.v. Actie Vakantietas
Van de redactie
Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie
Predikant: ds Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of
(06) 28103371
Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel. 0174-294940, arie.harmke.verkerk@gmail.com
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In de zomermaanden juli en augustus komt de Nieuwsbrief 1 x per 2
weken: 9 juli, 23 juli, 6 augustus, 20 augustus
Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

