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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 25 juli 2021 -  jaargang 22  no. 30 
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://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/  

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 

Koster Grote– of Johanneskerk: 
Pieter Rozendaal, (0180) 846212    06-29592603 
Koster Ichthuskerk (juli): 
Jan den Ouden, tel. (0180) 662459 
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  

Volgende week, 01/08, 10:00 uur 
Ichthuskerk  

Voorganger:  ds. A.C. van Alphen-Keizer, 

Haastrecht 
 

Ook op 8 augustus wordt de dienst in de 

Ichthuskerk gehouden. 

Vergeet in deze diensten uw liedboek niet. 

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk 
  Dienst bijwonen? Iedereen is welkom! 
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het  
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.  

Voorganger:  mw. Th. Verspui, Rhenen 
Orgel:   Elise Kreuk 
Schriftlezingen: Deuteronomium 8: 1-6 en Johannes 6: 1-15 
Zingen:   We zingen, ingetogen, alle liederen: 
   NLB 612:  1,3 || NLB 655: 1,2,3 || NLB 330, 2 keer 
   NLB 390: 1,3,4 || NLB 422  ||  Amen 
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 

Ziekenhuisopnamen: 
 

- Dhr. J (Jan) Klerk is opgenomen in het  

IJssellandziekenhuis, afd. B 2 k 056,  

Prins Constantijnweg 2, 2906 ZC Capelle aan den IJssel. 

 

- Mw. G. (Geertje)  Klerk-Muller  

(de vrouw van Jan Klerk) is opgenomen in 

verpleeghuis Humanitas, locatie Akropolis, kamer 618 A, 

Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam. 

Afwezigheid predikant en pastoraal werker 

Dominee Rob Maas is van 19 juli tot en met 

15 augustus met vakantie.  

In dringende gevallen kunt u contact opne-

men met Jacqueline van Sprang.  

Omdat Jacqueline van Sprang van 24 juli tot 

en met 31 juli ook afwezig is kunt u in die  

periode contact opnemen met Gerda Zwikker, 

die dan pastoraal contactpersoon is.  

Zij is te bereiken op  0180-663975 of  

    06-33860737. 

  Agenda          vergaderingen/evenementen (voor zover bekend) 

dag datum aanv. plaats vergadering van bijzonderheden 

vr 30-jul 10:00 Ichthus inloopochtend   

di 24-aug 19:30   diaconie   

Help! Help! 

Door veranderingen binnen de commissie 

zoeken wij naar enthousiaste versterking, die 

met ons de Sunday Night Hour diensten wil 

organiseren. Wie wil ons helpen? 
 

Mocht je informatie willen, bel of mail naar  

Martine Bazen,  

0180-842690  martinebazen@gmail.com 

Voedselbank 

Product van de Maand 
 

Volgende week, op zondag 1 augustus,  

beginnen we weer met het inzamelen van 

producten voor de voedselbank.  

Voor deze zondag is het product, een pot  

of een pakje pasta saus.  

In de ontmoetingsruimte van de Ichthuskerk 

staat een krat klaar waar u het product in 

kunt zetten. We hopen dat er weer veel 

wordt ingezameld.  

Alvast bedankt namens de diaconie en de 

voedselbank. 
 

Mariet Verkuil.  

Bloemen: 
 

De bloemen uit de kerk  

gaan deze zondag als groet 

van de gemeente naar  

mw.  A. (Aagje) Buijs-Nobel 

 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
mailto:martinebazen@gmail.com

