Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 15 november - jaargang 21 no. 46
Dienst bijwonen? Deze zondag WEST. 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

De dienst volgende week, 22/11, 10:00 uur

Voorganger:
Organist:
Cantor:
Schriftlezingen:
Luisteren naar:

Grote– of Johanneskerk
Gedachtenisdienst
Voorgangers: ds. Rob Maas en Jacqueline van Sprang
Zie het artikel onderaan dit blad.

ds. Thea Bouwman, Papendrecht
Arie Versluijs
Joke van der Hout
Psalm 23 en Johannes 10: 11 t/m 14
YouTube: Aanvangslied, NLB 23b: 1,2,3
Cantor: NLB 834: 1 en 2,3
Lichtlied
Cantor: NLB 793: 1,2,3 NLB 23c: 1,2,5
YouTube: Slotlied,
NLB 23b: 4,5
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
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
3e collecte is bestemd voor Groot Onderhoud van de gebouwen.
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 o.v.v. groot onderhoud
Berichten van overlijden
- Op 31 oktober overleed mw. Janna Dirkje (Jannie) van Buren-Hoogerdijk.
Zij woonde aan de Poolmanweg en was dooplid van onze gemeente.
Zij is 86 jaar oud geworden. De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgehad.
- Op 1 november overleed dhr. E.H. (Ernst) Hendriks.
Hij woonde aan de Wibautstraat en was dooplid van onze gemeente.
Hij is 76 jaar oud geworden. De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgehad.
- Op 12 november is overleden dhr. Pieter Cornelis (Piet) Brouwer.
Hij woonde in de Breeje Hendrick en was belijdend lid van onze gemeente.
Hij is 96 jaar oud geworden. Op donderdag 19 november zal er in de
kring van kinderen en kleinkinderen een afscheidsdienst gehouden worden in de Ichthuskerk, aanvang 13:00 uur. De dienst kan worden
gevolgd via de volgende link: https://vimeo.com/479039583/f9bcdffc00
Er wordt een online condoleance register geopend op www.hess.nl/condoleance
Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben, omstreeks 14.30 uur op
de algemene begraafplaats te Lekkerkerk.
In de kerk wordt na deze drie berichten van overlijden NLB 429:1
(Wie maar de goede God laat zorgen) ten gehore gebracht, YouTube.

Weekend 'Samen herinneren'
De laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij onze
gemeenteleden die zijn overleden en nodigen wij hun
nabestaanden uit voor de gedachtenisdienst, dit jaar op
zondag 22 november.
Dit jaar krijgen nabestaanden met voorrang de gelegenheid
deze dienst bij te wonen, zij worden persoonlijk uitgenodigd.
In deze belangrijke dienst geldt er jammer genoeg ook een
maximum van dertig gemeenteleden. Inmiddels is duidelijk
dat er nog enkele plaatsen beschikbaar zijn. Wilt u graag deze dienst bijwonen, neemt u dan contact op met Martine Sluimer, via email naar aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl of
telefoonnummer 0180-660607.
Uiteraard zal ook deze dienst thuis mee te beleven zijn via de
website van www.pkn-lekkerkerk.nl of www.kerkdienstgemist.nl.
Predikant:

Vanavond 18:30 uur
Grote– of Johanneskerk

Sunday Night Hour-dienst
Thema: “Open je hart”
Het wordt een dienst waarin we zullen luisteren
naar de Fishermans band en inspiratie opdoen
uit de korte overdenking van
ds. Gerben van Manen.
Graag aanmelden via het e-mail adres:
aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl
Leuk als je komt!
Deze dienst is ook online te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/932Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk
Bloemen
De bloemen uit de kerk gaan als
groet van de gemeente naar
mw. M.J.W. ( Mies) Plantinga-Vuijk
Er zijn bloemen uit het
Jan van Zwienenfonds gegaan naar de
familie Van IJzeren

Omdat we begrijpen dat het voor velen een teleurstelling is
dat we niet met de hele gemeente de gedachtenisdienst in
de kerk kunnen bijwonen is er een mogelijkheid om
zaterdag 21 november van 16:00 tot 20:00 uur de
Grote- of Johanneskerk binnen te lopen.
Er is dan gelegenheid om te gedenken door een lichtje aan
te steken, een moment in de kerk te zijn, naar muziek te
luisteren of zomaar even stil te zijn, of een gesprek aan te
gaan met een van de vrijwilligers.
Dominee Rob Maas en Jacqueline van Sprang zijn ook
aanwezig.
U bent van harte welkom, zodat we ook in deze bijzondere
tijd van afstand houden toch elkaar nabij kunnen zijn. U
hoeft zich niet aan te melden, wel gelden alle gebruikelijke
Corona-maatregelen in de Grote- of Johanneskerk.
De kerkenraad

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, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar
Scriba:
mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl
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Koster Grote– of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal; (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (november):
Marijke Versluis; tel. (0180) 663723
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

Zinzondag

Lichtpuntjes in Advent

De zinzondag van de VVP, vanmiddag, gaat wegens de
corona niet door.
De theatervoorstelling “Van het begin tot het absolute einde
over bekende en minder bekende paradijsverhalen” wordt
verplaatst naar zondagmiddag 14 februari in onze
Grote- of Johanneskerk. Aanvang 15.00 uur.

We kunnen er somber van worden van het gebrek
aan sociaal contact. Emotioneel is het zwaar en de
onzekerheid over hoe lang het nog gaat duren terwijl
de dagen korter worden, zou ons bijna doen vergeten dat er altijd lichtpuntjes zijn, die onze dagen en
onze levens lichter kunnen maken. Voor de periode
in Advent zijn we op zoek naar lichtpuntjes. Waar
bent u/jij dankbaar voor, waar knapte je van op?
Waar verdween de onzekerheid of waar werd je gelukkig van? Misschien ervaarde u/jij God heel speciaal in (jo)uw leven. Geef ze door aan ds. Rob Maas
en dan plaatsen we die in de zondagsbrief en in
Ontmoeting en gebruiken we ze in de diensten in de
Adventsperiode (indien gewenst zonder naamsvermelding). Samen brengen we zo licht in donkere
dagen.

Helaas
In het laatste nummer van
Ontmoeting staat vermeld
dat we op de zondagen
22 november en 6 december
koffie drinken na de dienst.
Helaas kan dit niet doorgaan
omdat het coronavirus nog
steeds rondwaart.
Ouderenmiddag
Helaas gaat de geplande ouderenmiddag van
17 november niet door.

De spaardoosjes van Kerk in Actie
"ik zorg mee voor kinderen overzee" hebben het mooie
bedrag van € 169.80 opgeleverd.
De opbrengst wordt overgemaakt naar Kerk in Actie
voor de vluchtelingenkinderen van Lesbos.
Alle spaarders hartelijk dank!

Agenda
Er zijn geen agendapunten te melden.

Speculaaspoppen voor
World Servants

Kinderen zijn meer dan welkom in de kerk !
Als kerkenraad willen we graag dat de kinderen bij alle
erediensten aanwezig kunnen zijn.
Daarom hebben we besloten dat kinderen t/m 12 jaar en hun
ouders, broers en zussen elke kerkdienst van harte welkom
zijn en de oost/west-verdeling dus niet op hen van toepassing is.
Ondanks de beperkte leiding, wil de kindernevendienst elke
zondag kindernevendienst blijven verzorgen voor de kinderen
in de kerk.
Ook zullen ze weer het adventsproject gaan doen ter
voorbereiding van de kerst.
Als kerkenraad willen wij de leiding van de kindernevendienst
hartelijk bedanken voor hun inzet bij zowel de reguliere de
bijzondere diensten (o.a. kinderdienst, kinderkerstdienst)
Namens de kerkenraad,
Richard den Ouden – jeugdouderling
PS. De kindernevendienst is op zoek naar extra leiding.
Dus neem gerust contact met hen op, als u wilt helpen.
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Met de feestdagen in aantocht
verkoop ik speculaaspoppen
voor World Servants!
De poppen wegen 500 gram.
Één pop kost €6 en voor €10 heb
je twee poppen.
De opbrengst is voor het project
in Ecuador waar we mee gaan
helpen met de bouw van een
cacaoverwerkingscentrum.
Door de komst van dit centrum
kunnen de lokale boeren een
betere kwaliteit cacao leveren
en dit voor een eerlijkere prijs
verkopen.
Speculaaspoppen bestellen kan
via geef.ws/speculaaspoppen
of door even te bellen naar
0180-664132.
De poppen worden dan in
Lekkerkerk thuisbezorgd.
Alvast bedankt! Rozan Klerk

