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Ichthuskerk

==================================================================
Voorganger vanmorgen: Ds. M.A. Gouwens- de Gier te Schoonhoven. Organist: Elise Kreuk.
Schriftlezingen:
Filippenzen: 4 : 4 - 9, Marcus 2 : 13 - 17
Kindernevendienst:
voor alle groepen.
e
e
e
Collectes vandaag:
1 voor de kerk, 2 voor de diaconie en de 3 collecte voor KiA Binnenlands Diaconaat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komende week:
1 mrt. Ichthuskerk 10.00 uur: Ds. J.W.Leurgans te Moordrecht (aangepaste dienst)
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

Agenda: (voor zover niet hierna al genoemd)
Dinsdag
25 febr. 10.00 uur Ichthuskerk: Seniorengesprekskring
Vrijdag
28 febr. 10.00 - 12.00 uur Ichthuskerk: Inloopochtend
Zaterdag
29 febr. 09.00 - 12.00 uur U kunt (oud) papier inleveren bij de container op het (Ind.terrein)
Zondag
1 mrt. 10.00 uur Ichthuskerk: koffie drinken, en uw naam schrijven op de kaarten

Ziekenhuisopnamen e.d:
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
Zorghotel St. Franciscus, k 212, Kleiweg 500, 3045PM Rotterdam:
- Mw J.C.Stam
Vanuit De Ronssehof naar de Breeje Hendrick (afd.Linde) gekomen: mw.L.M.v.d.Werken- Hoogerdijk.
Bloemen:
De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar mw.L.M.v.d.Werken- Hoogerdijk. Er zijn ook bloemen
vanuit het JanvanZwienendfonds naar mw. A.den Uijl- van der Linden gegaan.
Zingen:
Intochtslied 975 : 1, 2 en 3, lied: 146 : 1 en 3, Heer ontferm u (z.o.z.), glorialied 305, lichtlied, lied 450, lied 531 2 en
3, lied 833 (3x) slotlied 418 : 1, 2 en 3.
Derde collecte Zondag 1 maart a.s.
Zondag 1 maart is de derde collecte bestemd voor Kerk in Actie Voorjaarszending “De kracht van bijbelverhalen.” In
de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen.
De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint
voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling
worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten,
die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Vandaag krijgt u hierover een
flyer uitgereikt, bemoedig hen met uw bijdrage. Namens de diaconie hartelijk dank !
Voedselbank:
Product van de maand. Op zondag 1 maart a.s. willen we weer een product
inzamelen voor de voedselbank .
Dit keer een pak ontbijt granen. Vooraf aan de kerkdienst kunt u dit inleveren .
Alvast hartelijk bedankt namens de diaconie. Mariet Verkuil.

Voortgang Beroepingswerk:
We hebben weer grote stappen gezet. Inmiddels hebben we gesprekken gevoerd met de dominees met wie we graag
zouden willen kennismaken. Het waren fijne gesprekken, openhartig en in een goede sfeer. Na de gesprekken
hebben we bepaald welke dominees we gaan horen (= een kerkdienst bezoeken in de huidige gemeente van een
dominee). De afspraken daarvoor zijn gemaakt, de laatste is half maart. Eind maart zullen we op basis van alles, het
horen, de kennismakingsgesprekken, de reacties en CV’s bepalen welke dominee we gaan voordragen aan de
kerkenraad als te beroepen dominee. Wij zijn enthousiast over de dominees die we gaan horen, bij het maken van de
afspraken bleek dat de dominees ook enthousiast zijn over onze gemeente en het idee hier te gaan werken. Het wordt
een spannende tijd, voor ons en de dominees, want wat is de goede keuze? Wij bidden en vertrouwen dat de Geest
ons helpt die te maken.
De beroepingscommissie: Nel van Eesteren, Neline Lebbink, Peter Visser, Pieter Rozendaal, Richard de Ouden,
Rozan Klerk en Silvia Jonker.
Zingen tijdens het gebed van Ontferming:

