Zondagsbrief
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 18 april 2021 - jaargang 22 no. 16
uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live: http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
neemt u s.v.p. een ingevuld strookje met uw naam en telefoonnummer mee indien u een kerkdienst bijwoont

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk

Dienst volgende week, 25/04, 10:00 uur
U kunt thuis een kaars neerzetten en die aansteken op het moment dat
Grote– of Johanneskerk
de voorganger de 'kaars van verbondenheid' aansteekt in de dienst.
Voorganger: ds. J.P. Koning, Reeuwijk
Thema:
De waarheid is opgestaan
Voorganger:
Ds. Gerben van Manen, Amsterdam
Organist:
Mariet Verkuil
Sunday Night Hour
Cantor:
Sarah Berghuis
Vanavond, om 18:30 uur, wordt er een
Schriftlezingen: Jesaja 59: 14-16; 21
Johannes 8: 26-32 en 17: 14-26
online SNH dienst georganiseerd met als thema:
Luisteren naar: NLB 8:1,3,6 || NLB 1010:1,3
No longer slaves
Hemelhoog 419: 1,2 - God zal met je zijn, z.o.z.
Je kunt deze online volgen via:
NLB 838:1,3 || NLB 653:1,7 YouTube
Collecten:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/9321e collecte voor de kerk naar
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk/events/live
2e collecte voor de diaconie
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
Het wordt een combinatie van muziek door een
3e collecte voor onderhoud gebouwen IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
aantal leden van de band Unify en een korte overo.v.v. onderhoud gebouwen
denking door spreker Sjoerd Hogenbirk.
Bloemen:
Leuk als je deze dienst met ons meebeleeft!
De bloemen uit de kerk gaan als
Zie de achterkant.
groet van de gemeente naar
mw. T.M. (Tiny) Berger-Damsteeg
Rectificatie:

Er zijn bloemen van het Jan van
Zwienenfonds gegaan naar
mw. Jacqueline van Sprang

Een paar weken geleden stond op de zondagsbrief
en ook in Ontmoeting een bericht over ‘Voor elkaar
met elkaar’. Daar stond een verkeerd telefoonnummer onder van mij. Dat is geen fout van de redactie;
ik had het verkeerd doorgegeven.
Het goede nummer is: 06- 16428095.
Jacqueline van Sprang

Ziekenhuisopname:
mw. M.J.W. (Mies) Plantinga-Vuijk
Groene Hartziekenhuis, Postbus 1098, 2800 BB Gouda

Paascollecte
Bezorgers van Ontmoeting die de opgehaalde paascollectezakjes
nog niet hebben ingeleverd:
Wij verzoeken u de zakjes uiterlijk dinsdag a.s. (20/4) in de brievenbus
van de Ichthuskerk te deponeren. Dan kunnen we deze actie afronden.
Alvast bedankt, de kerkrentmeesters.

Dominee Rob Maas is van
5 t/m 18 april
afwezig i.v.m. vakantie.
In dringende gevallen kunt u contact
opnemen met Jacqueline van Sprang,

Agenda
dag

datum

ma
19-apr
wo
21-apr
Predikant:

komende vergaderingen (voor zover bekend)
aanv.

plaats

vergadering van

de scriba of een van de ouderlingen.

bijzonderheden

20:00
kerkenraad
digitaal
19:30 Ichthus kerkrentmeesters
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 (april):
Teus Verkuil, tel. (0180) 663287
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting:
Zie Kerkwijzer, bladzijde 13
Website kerk:
www.pkn-lekkerkerk.nl

Hemelhoog 419 God zal met je zijn
Refrein:
God zal met je zijn, God is Immmanuël.
God zal met je zijn, de God van Israël.
1. Jezus is de Bron waardoor je leven mag.
Ja, Hij is de Vriend bij wie je schuilen mag.
Al maken we fouten, maar hebben berouw,
Hij zal ons vergeven, Jezus blijft ons trouw.
Refrein
2. Jezus is de Koning van ons mensen klein,
wil voor ons de Redder van de wereld zijn.
Hij vraagt Hem te volgen, in zijn spoor te gaan.
Hij is onze Koning, Hij kent onze naam.
Refrein
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