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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 25 april 2021 -  jaargang 22  no. 17 

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 

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, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar 
Scriba:  mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16, 
   2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607 
   e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl 

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk 

U kunt thuis een kaars neerzetten en die aansteken op het moment dat 

de voorganger de 'kaars van verbondenheid' aansteekt in de dienst. 

Thema:  De waarheid is opgestaan 

Voorganger:  Ds. J.P. Koning, Reeuwijk 

Organist:  Elise Kreuk 

Cantor:  Mariët Kroondijk 

Schriftlezingen: Ezechiël 34: 7-10 en  Johannes 10: 11-16 

Luisteren naar: Psalm 100: 1,2 || NLB 462: 1,2 || NLB 462: 4,5 

                      NLB 708:14 || NLB  653: 6,7 ||  967: 2,6  ||  NLB 415: 1,3 

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 voor onderhoud orgels IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 

      o.v.v. onderhoud orgels 

Er is geregeld onderhoud nodig om onze orgels goed te laten klinken. 

Help daar s.v.p. aan mee! 

Dienst volgende week, 02/05, 10:00 uur 

  Grote– of Johanneskerk 

Voorganger:  ds. Rob Maas 

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  

Bloemen: 

 

De bloemen uit de kerk gaan als  

groet  van de gemeente naar   

mw. M. (Tiny) van Zwienen-

Slappendel (Schuwacht 164) 

 

Opname in verpleeg– en  
verzorgingstehuis: 
 

mw M.J.W (Mies) Plantinga-Vuijk,  
De Irishof, Middenmolenplein 266,  
2807GV Gouda 

  Agenda          komende vergaderingen (voor zover bekend) 

dag datum aanv. plaats vergadering van bijzonderheden 

ma 17-mei 20:00  kerkenraad   

di 8-jun 20:00   diaconie   

Wie kan helpen in dit noodgeval?  
 
Vanuit de IJsseldijkkerk in Krimpen aan den 
IJssel kreeg onze scriba dit bericht doorge-
stuurd: 
 
Geachte heer, mevrouw, 
  
Al enige tijd ben ik voor een relatie op zoek 
naar een tijdelijke woonruimte voor een moeder 
met 3 kinderen. 
Dat blijkt op dit moment heel lastig te zijn. 
  
Daarom wend ik mij tot u met het verzoek of u 
binnen uw kerkelijke gemeente mogelijkheden 
ziet om een geschikte woonruimte te vinden. 
Het  betreft een verzoek met spoed en voor een 
termijn tot en met DV januari / februari 2022. 
  
Graag verneem ik uw reactie. 
  
 Met vriendelijke groet, 
 Cees Spek 
  
mr. drs. C. Spek RA 
  
Spek Accountants en Belastingadviseurs BV 
Nieuwe Tiendweg 16 
2923 AE Krimpen aan den IJssel 
T 0180 591581 
M 0653 595490 
E cspek@spek.nl 

Weet u het nog,  

of staat dit nog 

steeds voor uw 

raam? 

Er zijn bloemen van het Jan van  

Zwienenfonds gegaan naar  

dhr. A (Bram) Hofman  

(Burg. vd Willigenstraat 62) 
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