
Agenda: (voor zover niet hierna al genoemd)       
Vrijdag             21  febr. 10.00 - 12.00 uur Ichthuskerk: Inloopochtend                                                                                                             
Zaterdag          22  febr. 09.00 - 12.00 uur U kunt (oud) papier inleveren bij de container op het (Ind.terrein) 
 

                                                                                         Zondagsbrief 
                    Van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk 

Grote-of Johanneskerk                     16 febr. 2020   jaargang 21 no.7                                 Ichthuskerk                                                                                                                                                                                                
==================================================================                                   
Voorganger vanmorgen: Ds. G.v.Manen te Capelle a/d IJssel. Organist: Arie Versluijs.   
Schriftlezingen:   Deuteronomium 6 : 4 - 9 en 30 : 15 - 20, 1 Petrus 2 : 1 - 10.              
Kindernevendienst:        voor alle kinderen van het basisonderwijs.                                          
Collectes vandaag:        1

e
 voor de kerk, 2

e
 voor de diaconie en de 3

e
 collecte voor het eigen jeugdwerk.                                                                                                                                                                   

           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Komende week: 23 febr. Grote-of Johanneskerk10.00 uur: Ds. M.A.Gouwens- de Gier te Schoonhoven                                       
Koster Grote kerk:  Pieter Rozendaal tel.0180-846212 of 06-29592603 
Koster Ichthuskerk: Henk Klerk tel. 0180 - 663384  
Predikant: Onze gemeente = vacant (voor bereikbaarheid zie gegevens Scriba)  
Invalpredikant: Ds.Gerben v.Manen;e.mail: dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl  Tel.010-2363873 
Pastoraal werker: Mw. Jacqueline v.Sprang, tel.0180-661382 werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag. 

Voor dringende zaken is zij bereikbaar via tel.0180-633445 e.mail: 
pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl            

Scriba:  Mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16, 2941 EE Lekkerkerk. tel.0180-660607. 
e.mail: scriba@pkn-lekkerkerk.nl  

Inleveren Kopij Z.brief:Via: zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl  
Website Kerk:  www.pkn-lekkerkerk.nl en www.kerkdienstgemist.nl 

  Ziekenhuisopnamen e.d: 
De Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda: 
- Mw. L.M. van de Werken- Hoogerdijk 
Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB  Rotterdam: 
- Mw. M.M.Polderman de Jong- Ansink 
Huis ten Berghe, Molenlaan 351, 3055 GG  Rotterdam: 
- Dhr.P. de Knegt en mw. J.M. de Knegt- Deelman 
  Thuisgekomen: 
- mw. J.C. Prins- Breedveld 

 Bloemen: 
De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar mw.J.C. Prins- Breedveld 
 
 Lied van de week:  
OTH 491 Evangelische Liedbundel 429  “Een rivier vol van vreugde”. ( z.o.z.) 

 
 Zingen:  
Lied 105: 1 en 3 (Loof God de Heer en laat ons blijde); Lied 348: 1,3 en 5 (Heer van uw Kerk); Lied 340b ( Ik geloof in 
God de Vader ); Lied 415 ( Zegen ons Algoede ); Lichtliedje;  Lied 791: 1,3,4 en 6 ( Liefde eenmaal uitgesproken ) 
Lied 139b ( Heer u doorgrondt en kent mij ), Luisterlied; Lied 416 ( Ga met God en hij zal met je zijn ) 
 
De Heilige Doop:  
Vanmorgen in de dienst zal de Heilige Doop worden bediend aan Ilse Lauren, dochter van Vincent en Jeanine 
Twickler. 
 
Goed Verhaal Zondag ( vandaag 16 februari, aansluitend aan de eredienst )  
De kerk als geloofsgemeenschap! Aan de hand van schriftlezingen van vanmorgen in de dienst, kijken we met 
elkaar hoe we als geloofsgemeenschap toekomst hebben. Met welk geloof leef je? Hoe word je in de kerk in het 
geloof aangesproken en opgebouwd? Welke rol spelen onderlinge verschillen in geloofsbeleving? Hoe kunnen we ons 
geloof in de gemeente met elkaar delen? Na de dienst praten we hierover door in de Ichthuskerk. Om 12.30 uur 
sluiten we af met een gezamenlijke lunch. Komt u en jij ook?  
Namens de voorbereidingsgroep, Wout Klerk 

Zinzondag VVP ( vandaag 16 februari ) 
Op uitnodiging van de VVP afdeling Lekkerkerk en omstreken verzorgt Klaas Driebergen vanmiddag in onze Grote-of 
Johanneskerk een lezing over Olivier B Bommel en de Bijbel. Marten Toonder schreef zijn verhalen over Olivier B 
Bommel met een grote knipoog naar de Nederlandse samenleving. Hij hield van het archaïsche taalgebruik uit de 
Oude Statenvertaling. Hij werd geïnspireerd door de Bijbelse verhalen over God, schepping en de mens, die hij 
tegelijkertijd ook bekritiseerde en met zijn eigen levensbeschouwelijke opvattingen confronteerde. Kortom, verhalen 
waarin de Bijbel en het christendom een belangrijke rol spelen. De lezing begint om 15.00 uur en de kerk is om 14.30 
uur open. De toegang is gratis. Na afloop is er een open schaalcollecte 
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Ouderenmiddag dinsdag 18 februari a.s. om  14.30 uur: 
Dinsdag is er een ouderenmiddag in de ontmoetingsruimte van de Ichthuskerk .Dhr. G. Verkaik uit Lekkerkerk geeft 
een presentatie: kent u de verkeersregels nog? Met dia's wordt alles uitgelegd en test hij onze kennis. 
Heeft u vervoer nodig dan kunt u bellen naar Aagje Buys 663779 
 
 Filmavond woensdag 19 februari: 
Op 19 februari kunnen we samen kijken naar de film The Shack (De uitnodiging). The Shack gaat over Mack die door 
een verschrikkelijke gebeurtenis zijn geloof, maar bovenal zijn vertrouwen in God kwijt is geraakt. Volledig onverwacht 
krijgt hij een uitnodiging van ene 'Papa' om een weekend met Hem door te brengen in de hut waar dit drama heeft 
plaatsgevonden. Tijdens dit weekend wordt Mack geconfronteerd met zijn verdriet, maar ook met vragen over schuld, 
gerechtigheid, vergeving en de rol van God in dit alles. Plaats: Ichthuskerk.  Aanvang 19.30 uur  
 
Vervoer naar de kerkdienst:  
Wilt u vervoer naar de kerkdienst of kent u iemand die vervoer nodig heeft . Voor vragen of aanmeldingen kunt u 
terecht bij de diaconie. Een nieuw telefoonnummer i v m wisseling van diakenen. 0610251433 of 
teusenmariet@hotmail.com. 
De diaconie zoekt nog  mensen  die op zondagmorgen  bereid zijn om mensen naar  de kerk te brengen . Als er 
voldoende mensen zich aanmelden wordt er  met een rooster gewerkt, dus geen wekelijkse  verplichting.  Graag 
aanmelden via bovenstaand telefoonnummer of mail adres. 
 
Verjaardag René de Jong: 
24 februari hoopt onze René zijn 47ste verjaardag te vieren. Een kaartje ontvangen zou hij heel erg leuk vinden! 
Hij houdt veel van paarden. Tevens willen wij iedereen bedanken die tijdens zijn ziekte een kaart heeft gestuurd. 
Het adres van René is Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht. Hartelijke groet : Kees en Betty de Jong. 
 
Bedankje: 
Wij willen graag iedereen bedanken die ons een kaartje heeft gestuurd of ons gefeliciteerd heeft met de geboorte van 
onze dochter Lauren. Het is heel leuk om te merken hoe de gemeente met ons meeleeft. 
Met vriendelijke groet, Vincent & Jeanine Twickler" 
 
 
 
 
Lied van de week: OTH 491/Evangelische Liedbundel 429 Een rivier vol van vrede 
 

1. Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede in mijn hart. 
Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede in mijn hart. 
 

2. Een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap in mijn hart. 
Een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap in mijn hart. 

 
3. Ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart. 
Ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart. 
 

4. Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap, 
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart. 
Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap, 
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart 

 


