Nieuwsbrief De Lichtbron 3-10 december 2021

Kerkdienst
Zondag 5 december 9.30 uur prop. Thomas Kraan, Utrecht. Tweede Advent.
Collecten: 1. Kerk in Actie: zending Rwanda 2. Kerk
Komende diensten
Zondag 12 december 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Voorschoten. Derde
Advent. Viering Heilig Avondmaal.
Zondag 19 december 9.30 uur prop. Nienke de Ronde, Delft

Bij de dienst van 5 december
Deze zondag is de tweede zondag van Advent. In de Adventstijd denken we na
over de komst van Jezus Christus naar de aarde. Op de kerkelijke kalender
volgt de Adventstijd op Eeuwigheidszondag, een paar weken geleden. Toen
stonden we stil bij de `laatste dingen', oordeel en Christus’ wederkomst. Over
het oordeel van God, hebben bijbelschrijvers en kunstenaars ons in scherpe
bewoordingen en met felle toonzettingen stof tot nadenken gegeven. Advent (=
komst) en wederkomst kunnen we niet los van elkaar zien. Dan wordt Advent
vieren spannend, omdat er verschillende kanten aan zitten.
We lezen een profetie van Maleachi (Mal. 2:17-3:5) en horen de oproep van
Johannes de Doper, dat de mensen zich moeten bekeren (Luc. 3:1-9). Stevige
taal, in beide lezingen. Zijn het opzettelijke beledigingen, is het bangmakerij, of
kunnen we er ook ‘goed nieuws’ in horen?
Thomas Kraan, predikant-in-opleiding
Doelcollecte 5-12-2021 KIA – Project Rwanda: opvang en scholing van
kwetsbare kinderen
Zondag collecteren we voor het werk van Kerk in Actie,
voor kinderen in Rwanda. Wat begon als een
opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van
1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie
voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met
hiv en kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen
worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers
ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een
zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen hoe ze
kunnen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv
besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je.
Dankzij uw bijdrage kunnen meer Rwandese kinderen
met HIV ondersteund worden.

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over aan uw diaconie De Lichtbron
NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente o.v.v.
Rwanda.
De tweede collecte is voor de kerk.
We bevelen deze collectes van harte bij u aan.
De diaconie
Uit de gemeente
Inmiddels zijn we weer in de decembermaand beland, een bijzondere maand vol
verwachtingen met name bij gezinnen met jonge kinderen maar ook toelevend
naar Kerst. Tegelijk een maand waarin gemis van een dierbare of de realiteit
van eenzaamheid ook harde werkelijkheid kan zijn.
Het is fijn om te kunnen genieten met je gezin, het is misschien dubbel fijn als
we geluk zoveel mogelijk kunnen en mogen delen. Een kaart, bezoekje, een
wandeling, omzien naar elkaar. Het is altijd wederkerig, je krijgt er veel voor
terug.
In al goede werken mogen we Gods nabijheid ervaren, allen een goede week
gewenst.
Namens het pastoraal team,
Ed van der Schoor

Actuele coronamaatregelen
Het interkerkelijk Contact In Overheidszaken CIO overlegt met de rijksoverheid
namens de 31 aangesloten kerkgenootschappen. Ook de PKN is aangesloten bij
het CIO en volgt de adviezen inzake corona.
Uit het corona-advies van 26 november 2021 blijven voor onze gemeente de
volgende punten belangrijk.
* Anderhalve meter als veilige afstand is opnieuw als een wettelijke
verplichting ingevoerd per woensdag 24 november jl. (zie staatsblad 564).
Deze verplichting geldt ook voor kerkdiensten.
* Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en
verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. Opstoppingen bij het
verlaten van het kerkgebouw moeten voorkomen worden.
* Mondkapjes: Bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw en bij
verplaatsingen van kerkgangers is er een dringend advies om een mondkapje te
dragen.
* Zingen: Het verdient overweging om op een ingetogen wijze te zingen.
* Kerkelijke vergaderingen: Het blijft mogelijk om dringende kerkelijke
vergaderingen en bijeenkomsten, die niet kunnen worden uitgesteld of op
andere wijze kunnen plaatsvinden, te houden. Hierbij dienen alle relevante
regels (zoals 1,5 m afstand, basisregels) in acht te worden genomen.
We bevinden ons in de Adventstijd: de tijd van verwachten en toeleven naar het
Kerstfeest. Wij hopen dat we ondanks deze verscherpte maatregelen een goede
Adventstijd mogen beleven. Wanneer de maatregelen voldoende effect zullen
hebben, zal het hopelijk mogelijk zijn om op een gepaste wijze het Kerstfeest te
vieren.
Harmke Verkerk

Uit de kerkenraad
Kort verslag van de Kerkenraadsvergadering van 28 september 2021
Jan Stolk opent de vergadering met de woorden van Psalm 51 en gaat voor in
gebed.
De leiding van de Kindernevendienst en ds. Marjan Zebregs komen na overleg
met het voorstel eenmaal per maand kindernevendienst-Plus aan te bieden.
Tieners worden persoonlijk uitgenodigd voor deelname aan het
tienerprogramma van Youth for Christ, Rock Solid. Rock Solid is een eigentijdse
methode om met tieners over geloven te spreken. Onze jongeren sluiten aan bij
een al bestaande groep van de rooms-katholieke kerk in het Westland.
Ook de Kliederkerk wordt weer opgestart.
De samenwerking met de Pieter van der Plasschool is eenzijdig opgezegd. De
beide protestantse predikanten zullen proberen opnieuw contact te maken.
Ds. Zebregs wil aansluiting zoeken bij de protestants-christelijke school De
Gantel in Wateringse Veld.
De leiding van Guldehof en Blokkendoos ziet wegens de verminderende
gezondheid van haar bewoners af van de gezamenlijke catechisatie. Individueel
bezoek vanuit de kerken blijft wel mogelijk.
De uitvoering van de viering van het Heilig Avondmaal is onderhevig aan de dan
geldende corona-adviezen.
In november wordt een begin gemaakt met het schrijven van een nieuw
beleidsplan.
De Plaatselijke Regeling wordt op punten aangepast en zal in de eerstvolgende
gemeentevergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.
Op 12 december zal het Martini Ensemble uit Voorburg medewerking verlenen
aan de dienst.
Door corona kan de kringloopwinkel dit jaar geen giften uitdelen.
De kerkklok luidt niet meer. Er is een offerte voor reparatie aangevraagd.
De website van de gemeente is verouderd. Een kleine commissie komt
binnenkort met een voorstel voor vernieuwing.
Na het censura morum sluit Pieter Sekeris de vergadering met een gedicht van
Nel Benschop.
Harmke Verkerk, scriba

Van de redactie
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