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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 29 augustus 2021 -  jaargang 22  no. 35 

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: 
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 

Volgende week, 05/09, 10:00 uur 
Grote– of Johanneskerk  

Voorganger:  ds. M.A. Gouwens– de Gier, 

Schoonhoven 

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

 

Voorganger:  Ds. S.C. de Jong, Berkenwoude  
Organist:  Mariet Verkuil 
Schriftlezingen: Jeremia 14: 7-10,19-22 en Lucas 18: 9-14 
We zingen ingetogen: Lied 910: 1 en 2 || Lied 713: 1 || Lied 84: 1 ||  
Lied 1001: 1  || Lied 422:1, 2 en 3 || Lied 705: 1 en 2 || Amen 
Collecten: 
1e collecte voor de kerk    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  

 
 

   

 
Leuke uitdaging 
De vakantie zit er weer op en de eerste 
kerkenraadsvergadering staat weer op de 
planning voor 7 september. We gaan weer 
met frisse moed beginnen en kijken er naar 
uit om samen weer aan de slag te gaan.  
Dit jaar zullen er ook weer enkele 
ambtsdragers ons team gaan verlaten. 
Daarom zijn we voor het komende jaar op 
zoek naar een praesus en een 
jeugdouderling. Lijkt het u of jou fijn om 
ons team te komen versterken meld u dan 
aan bij de scriba (660607 of scriba@pkn-
lekkerkerk.nl) of bij één van de andere 
kerkenraadsleden. Wilt u eerst iets meer 
informatie hebben over de inhoud van de 
functie dan geven we u/jou die graag in een 
persoonlijk gesprek. Wanneer u iemand kent 
in onze gemeente die u graag in één van 
deze functies zou zien, laat het dan weten 
aan de scriba of één van de 
kerkenraadsleden. 
 

 
Startweek 
De startweek zal er weer zijn vanaf zaterdag 
11 september. Zondag drinken we na de 
startdienst samen koffie in de Ichthuskerk en 
maandagavond is er weer een 
gemeenteavond.  Daarin zullen we nog eens 
kennismaken met onze ds. Rob Maas die 
zijn eerste (corona) jaar erop heeft zitten. 
Fijn als u er bent! 
 

 

Product van de Maand 

Op zondag 5 september kunt u weer een 
product  meenemen  voor de voedselbank. 
Voor  deze  zondag is het product : een 
pakje thee. In de ontmoetingsruimte 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 dhr. en mevr. De Jong - de Redelijkheid. 

 
De bloemen van het Jan van  

Zwienenfonds zijn gegaan naar dhr. T(Teus) Polderman de Jong. 

 

 

 

Inloopochtend  

Vr 3 september aanv. 10:00 uur Ichthuskerk  

Dominee Rob Maas 
 
Vorige week zondag kon dominee Rob Maas niet in de dienst voorgaan, 
omdat hij positief getest was op Corona. De preek had hij thuis 
opgenomen en zo was hij toch nog in ons midden de eerste zondag na 
zijn vakantie. Afgelopen woensdag mocht hij weer naar buiten en is nu 
grotendeels klachtenvrij. Zijn werk kon hij vanuit huis verrichten. Hij is 
dankbaar en blij dat hij slechts weinig klachten had. Komende week 
hoopt hij weer in Lekkerkerk te zijn.  

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
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Programma  

Startweekend 2021 

 
Jaarthema  

“Hoe gaat het met u/jou?  
Fijn dat je er bent !” 

 
Zaterdag 11 september: 
 
Start-eindtijd Wat       Welke leeftijd  

16:00-17:30 Kinderspelletjes     3-12 jaar  

17:30-19:30 BBQ voor jong en oud    alle leeftijden 

19:30-22:00 Jongerenactiviteit           13-25 jaar  

Locatie: Ichthuskerk 
 
S.v.p. opgeven voor de BBQ voor 6 september bij Vincent Bazen   
(06-45149598). Vrijwillige eigen bijdrage voor de onkosten. 
 
 
Zondag 12 september: 
10.00 uur : Gezinsdienst                                                                                              
Voorganger : Rob Maas 
Locatie  : Grote of Johanneskerk  
 
 
Maandag 13 september: 
20.00 uur  : Gemeenteavond  
Locatie    :  Ichthuskerk.                    
             
 

 

Dinsdag 14 september: 
14.30 uur  : Ouderenmiddag 
Locatie   : Ichthuskerk  
Gezellig samenzijn, koffie met wat lekkers, film over onze  
‘hofstad’ Den Haag en een quiz over prinsjesdag. 
Aanmelding (uiterlijk 13 september):  
Telefonisch bij Jan en Lijda den Ouden (tel 662459) of  

Jacqueline van Sprang (06-16428095), of 
per mail: pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl 
Heeft u vervoer nodig, neem dan contact op met Mariet Verkuil (663287). 
 
 

 
Gezien de mogelijke wijzigingen in de coronamaatregelen: 

Graag de zondagsbrief goed in de gaten houden voor de laatste status-update over eventuele 
beperkende maatregelen om bij elkaar te mogen komen. 
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