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wanneer u een dienst bijwoont, neemt u dan s.v.p. een ingevuld strookje met uw naam en telefoonnummer mee
uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live: http://

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk
Dienst bijwonen? Deze zondag WEST
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Voorganger:
Ds. mw. M.A. Gouwens-de Gier, Schoonhoven
Organist:
Richard den Ouden
Zanggroep:
Martine Bazen, Mariet Verkuil en Tona Visser
Schriftlezing:
Johannes 16 : 5-15
Luisteren naar: NLB 68: 7 || NLB 1005
NLB 923: 1,2 “Wil je wel geloven dat het groeien gaat”
NLB 686 || NLB 425
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 eigen jeugdwerk
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
o.v.v. eigen jeugdwerk
Bloemen:
De bloemen uit de kerk gaan als
groet van de gemeente naar
mw. M.J.W (Mies) Plantinga-Vuijk

Volgende week, 23/05, 10:00 uur
Grote– of Johanneskerk

Pinksteren
Voorganger: ds. Rob Maas
Dienst bijwonen? OOST
Bericht van overlijden
Op woensdag 12 mei overleed thuis
(Wilhelminastraat 68) in haar vertrouwde omgeving Hendrika (Hennie) Scholten-de Haan.
Zij werd 60 jaar. Zij was al lange tijd ziek en
nadat behandelingen niet meer mogelijk bleken
is zij, terwijl zij altijd hoop bleef houden op
herstel, overleden. Haar vertrouwen op haar
Heiland en Herder maakte op wie haar kenden
grote indruk.

Er zijn bloemen van het Jan van
Zwienenfonds gegaan naar
dhr. H. (Harmen) Lebbink

Woensdag 19 mei om 10:00 uur is in besloten
kring de afscheidsdienst in de aula van
Uitvaartcentrum Lekkerkerk,
Burgemeester van der Willigenstraat 37b,
waarna Hennie Scholten naar haar laatste
rustplaats op de algemene begraafplaats
Tiendweg Oost 1a te Lekkerkerk zal worden
gebracht.

Ziekenhuisopnamen e.d.

Aansluitend is er tot 12:00 uur gelegenheid tot
condoleren Uitvaartcentrum Lekkerkerk.

- Mw. B.M. (Sjanie) Benschop-Bot,
Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803ZX Gouda
- Mw. A. (Aag) Eikelboom-Hofland, Zorgpension De Molenhoeve,
kamer 5, Jan Blankenstraat 37, 2861BZ Bergambacht
Thuisgekomen:
- Mw. M.J.W. (Mies) Plantinga-Vuijk
Zet dit vast in uw agenda: Online Instrumentaal Concert
Op vrijdag 11 juni zal er vanaf 20.30 uur een online concert worden
uitgezonden op YouTube vanuit de Grote Kerk.
De bekende fluitist Kees Alers zal 3 soorten fluiten bespelen. Samen
met Arie van der Vlist (orgel & piano) zorgt dit voor een mooi en afwisselend programma.
Zij zullen de muziekstukken ook toelichten. Het kijken is gratis, maar
de digitale collecte t.b.v. de onkosten wordt van harte aanbevolen.
De exacte link naar de uitzending en meer info over het programma
is te vinden op www.arievandervlist.nl .
De Protestantse Orgelstichting in Lekkerkerk
Agenda
dag datum
ma 17-mei
di
8-jun
Predikant:

komende vergaderingen (voor zover bekend)

aanv.
plaats vergadering van bijzonderheden
20:00
kerkenraad
20:00
diaconie
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
1

Wij wensen haar echtgenoot en overige
familie kracht en liefde toe bij het dragen van
dit verlies.

Oproep – Feest van de Hoop

Volgende week zondag vieren we het
Pinksterfeest.
Feest van de Hoop is het thema van de
dienst. Daarom een vraag aan u en jou.
Waar hoop je op, bijvoorbeeld
voor jezelf,
voor een ander,
voor de kerk in Lekkerkerk,
voor de wereld, of
voor iets anders?
Wat is hoop?
Wat is (jo)uw hoop voor nu en straks?
Graag wat reacties, zodat ik in de dienst
kan aansluiten op wat er onder u/jullie leeft.
Ik hoor het graag voor woensdag 19 mei.
Hartelijke groet, ds Rob Maas
Koster Grote– of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (mei):
Henk Klerk, tel. (0180) 663384
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

