Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 25 oktober - jaargang 21 no. 43
Dienst bijwonen? Deze zondag OOST. Niet aanmelden, wel registreren. Neem s.v.p. een ingevuld strookje mee.
Live - en ook eerdere uitzendingen: Ga naar www.pkn-lekkerkerk.nl, klik op ‘Live uitzending’ en vervolgens op de lange onderstreepte oranje-gele link.

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk
Voorganger:
Organist:
Cantor:
Schriftlezingen:
Luisteren naar:

ds. M.A. Doolaard–van Verseveld, Rotterdam
Elise Kreuk
Er is geen samenzang
Mariët Kroondijk
Jesaja 35 en Marcus 7, 31 t/m 37
YouTube: openingslied NLB 283: 1,3,4,5
Cantor: drempelgebed: NLB 680: 1,2 NLB 146c: 1,7
YouTube: NLB 608
Cantor: NLB 686: 1,2
NLB 534
YouTube: slotlied: NLB 425
zie op de site van de kerk

Liturgie:
Collecten:
1e collecte voor de kerk naar
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e collecte voor de diaconie naar
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
3e collecte voor Nederlands Bijbelgenootschap.

Geef de Bijbel door.
Het is vandaag Bijbelzondag. In elke kerk staat elke zondag de Bijbel
centraal, maar op Bijbelzondag vieren we dat we de Bijbel in onze eigen
taal hebben en er in alle vrijheid uit kunnen lezen. En we staan stil bij
mensen voor wie dat niet vanzelf spreekt. Steun het werk van het NBG
door uw gift over te maken op rek.nr. IBAN: NL74 SNSB 0266 3808 08

De dienst volgende week, 1/11, 10:00 uur
Grote– of Johanneskerk

Kinderdienst
Voorganger: ds. Rob Maas
De dienst gaat dit jaar over het Scheppingsverhaal.
De kinderen mogen een knuffel mee naar de kerk
nemen.
Deze dienst mag bezocht worden door degenen die in Lekkerkerk West wonen en door de
ouders van de kinderen.
In verband met het beperkte aantal volwassen
bezoekers (30) verzoeken wij daarom dat slechts
één der ouders met het kind meekomt.
Als er wijzigingen zijn voor de dienst door aangescherpte maatregelen staan die vermeld op
www.pkn-lekkerkerk.nl
De dienst is op www.pkn-lekkerkerk.nl ook online
te zien en of te beluisteren.
Hopelijk tot dan!
De leiding van de kindernevendienst.

Bloemen
De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente
naar mw. M. (Riet) van Vliet-van der Sluis
Zij is thuisgekomen uit het ziekenhuis.
Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds gegaan
naar mw. N.C. (Netty) Eerland-Adam

Ziekenhuisopname
Mw. P.F. (Nel) Broere-van Sprang
Verzorgingshuis Roo van Capelle, De Baronie 326,
2904 XM Capelle aan den IJssel
Zij verhuist eind komende week naar de Waterpoort in Krimpen ad Lek.

Predikant:

ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
vaste vrije dag: woensdag
Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: dinsdag
Scriba:
mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl
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Pak mee aan
Er is genoeg te doen in onze kerk.
Steek je handen uit de mouwen,
dan wordt het voor niemand te zwaar.
Neem contact op met ds. Rob Maas, één
van de kerkenraadsleden of met de scriba.
Telefoonnummers en e-mailadressen,
zie linksonder of in de Kerkwijzer.
Koster Grote– of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal; (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (oktober):
Henk Klerk; tel. (0180) 663384
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting:
uiterlijk dinsdag 20 oktober 2020, 18:00 uur
Website kerk:
www.pkn-lekkerkerk.nl

Pleegzorg

Inzameling oud papier Lekkerkerk

26 november a.s. organiseert Stichting Timon een informatieavond over pleegzorg. De avond is bedoeld voor mensen die
overwegen pleegouder te worden. Op deze avond vertellen
wij u alles over pleegzorg en de manier waarop u pleegouder
kunt worden bij Stichting Timon.
Stichting Timon is dringend op zoek naar christelijke pleegouders in uw regio. Veel kinderen wachten op een plekje in een
normaal gezin waar zij veilig op kunnen groeien. Helpt u ons
mee om deze kinderen te helpen?
Locatie:
Het Kwartier Stolwijk, Jan Steenlaan 16b, Stolwijk.
Aanvang; 19.30 inloop, start 19.45 uur
Voor meer info en aanmelden: www.deeljethuis.nl

Het oud papier wordt voor geheel
Lekkerkerk nu ingezameld op het
terrein van de voormalige ANBO
(nu WSL) op de hoek van de Twijnstraweg en de Dammestraat.
De openingstijden zijn op maandag, donderdag en vrijdag
van 9.00 - 11.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 12.00 uur.
Dit bericht wordt hierna niet meer herhaald.

Speculaaspoppen en kaartjes voor World Servants
Mijn project naar Ecuador is een jaartje uitgesteld. Dat betekent
een jaar langer voorpret en ook een jaar langer actie voeren.
Er zijn namelijk kosten die èn in 2020 èn in 2021 gemaakt
moeten worden vanuit World Servants.
Daarom zijn de speculaaspoppen terug!
Één pop voor €6 en twee poppen voor €10.
Bestellen kan via geef.ws/speculaaspoppen, of door even te
bellen naar 0180-664132.
De poppen worden dan voor Sinterklaas in Lekkerkerk thuisbezorgd.
Ook verkoop ik nog steeds kaartjes. Neem eens een kijkje
op geef.ws/kaartjes!

Komende kerkdiensten
2 weken terug berichtten wij dat tot nader order de kerkdiensten
beurtelings door de wijken West en Oost kunnen worden bezocht.
Vandaag is Lekkerkerk Oost aan de beurt en volgende week,
1 november, Lekkerkerk West.
Scheidingslijn
tussen
West en Oost:
Van de overige diensten in
Het midden van de
november is nog niet bepaald
Kerkweg
hoe die worden ingedeeld.
en van de
Zie de volgende zondagsbrief.
Lange Stoep.

Alvast bedankt! Rozan Klerk

De richtlijnen blijven van kracht:
1. Indien u zich gezond voelt bent u van harte welkom in de kerk.
2. We houden ons allemaal aan de 1,5 meter afstand-regel.
3. U gaat voordat u naar de kerk gaat eerst thuis nog naar het toilet.
4. Bij binnenkomst stopt u een papiertje met uw naam en telefoonnummer in
een doos. Schrijft u bij voorkeur uw naam thuis al op een papiertje.
5. In de kerk volgt u de instructies van de coördinatoren en krijgt u een plaats
aangewezen.
6. We gebruiken geen garderobe. Houd uw jas bij u.
7. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Jongeren t/m 18 jaar mogen op de galerij
zitten. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar aan te houden.
8. Bij het uitgaan van de kerk verlaten eerst de kerkgangers die op de galerij heb
ben gezeten de kerk. Daarna zullen de coördinatoren aangeven wanneer de
anderen de kerk kunnen verlaten.
9. Alle collectes zijn bij de uitgang.

Agenda:
27 oktober De seniorengesprekskring gaat niet door.
28 oktober De ledenvergadering DVO gaat niet door.
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