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uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live: http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
Dienst bijwonen? Iedereen is welkom! Wel registreren. Strookje met naam en telefoonnummer meenemen.

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk

Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Thema:
‘Mens, waar ben je?’
Voorganger:
ds. Rob Maas
Organist:
Elise Kreuk
Schriftlezingen: OT Genesis 3: 6-13 en NT Lucas 15: 25-32
Zingen: NLB 18: 1 || NLB 216: 1,2,3 || NLB 704: 1,3
we zingen ‘De Here zegent jou’ z.o.z. || Lichtlied || NLB 944:1,4
ingetogen Gezang 487: 1,3 (Liedboek 1973) z.o.z. || NLB 875: 1,2,3
‘Abba Vader’ (ELB 376) z.o.z. || NLB 800: 1,3 || 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 Kerk in Actie, Zending IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457
o.v.v. Collecte Vredesweek

Israël/Palestina
Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op.
Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge
haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie
wil aan deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en
Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken
elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis,
tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.
Bloemen
De bloemen uit de kerk gaan
deze zondag als groet van de
gemeente naar Nico van Vliet

Er zijn bloemen uit het Jan van
Zwienenfonds gegaan naar
Marius en Mariëlle van Zwienen

Volgende week, 03/10, 10:00 uur
Israëlzondag, Ichthuskerk
Voorganger: ds. Rob Maas

Leuke uitdaging
Ook dit jaar zullen er weer enkele ambtsdragers ons team gaan verlaten.
Daarom zijn we voor het komende jaar op
zoek naar een preses en een jeugdouderling.
Lijkt het (jo)u fijn om ons team te komen
versterken meld(t) je/u dan aan bij de scriba
(tel. 660607 of scriba@pkn-lekkerkerk.nl) of
bij één van de andere kerkenraadsleden.
Wil(t) je/u eerst iets meer informatie hebben over de inhoud van de functie dan geven we (jo)u die graag in een persoonlijk
gesprek. Wanneer je/u iemand kent in onze
gemeente die je/u graag in één van deze
functies zou zien, laat het dan weten aan
de scriba of één van de kerkenraadsleden.

Bericht van overlijden
Afwezig
Van 27 september tot 9 oktober is Jacqueline
van Sprang afwezig. Voor pastorale zaken
kunt u contact opnemen met ds. Rob Maas
of met een van de ouderlingen.
Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)
dag datum
di

aanv.

28-sep 20:30

plaats vergadering van bijzonderheden
jeugdteam

wo 29-sep 20:00 Ichthus kerkrentmeesters
vr
1-okt 10:00 Ichthus inloopochtend
ma 4-okt 20:00
kerkenraad
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
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Op maandagmiddag 20 september 2021 is
Gijsje Hendrieka (Greet) Verhoog-Klerk
overleden. Zij woonde in de Breeje Hendrick (afd Grutto) en was belijdend lid van
onze gemeente. Greet Verhoog is geboren
op 30 april 1943 te Lekkerkerk en is 78 jaar
oud geworden.
Maandag 27 september is de afscheidsdienst in de Grote- of Johanneskerk, om
11.00 uur, waarna zij rond 12:30 zal worden
begraven op de algemene begraafplaats
Tiendweg Oost 1A.
Vanaf 13:30 uur is in de Ichthuskerk gelegenheid voor condoleren en ontmoeting.

Koster Grote– of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (september):
Evert Simons, tel. (0180) 663940
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

‘De Here zegent jou’ via YouTube
De Here zegent jou en hij beschermt jou.
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.

Afbeeldingen bij de
verkondiging

Hij zal genadig zijn en heel dichtbij je zijn.
Hij zal zijn vrede aan je geven.
Zingen Gezang 487: 1 en 3
(Liedboek der Kerken 1973)

1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt.
Zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.
Zingen Lied ‘Abba Vader’ (ELB 376)

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Aangepaste Coronamaatregelen
De basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” verandert vanaf zaterdag 25 september in
een dringend advies om afstand te houden.
De Protestantse Kerk past haar richtlijnen hierop aan en wij zullen als Protestantse Gemeente te Lekkerkerk dit volgen.
Praktisch gezien betekent dit voor onze diensten in de Grote- of
Johanneskerk dat we de achterste helft van de banken alle zittingen weer naar beneden zullen doen. U kunt in deze banken een
plekje opzoeken waar u wilt, maar we vragen u wel om enige afstand naar anderen te bewaren.
We begrijpen dat er ook mensen zijn die nog graag de 1,5 meter
afstand willen aanhouden. Daarom blijven bij de voorste helft van
de banken de zittingen deels naar beneden en deels omhoog, zoals dat nu ook al het geval is. Voelt u zich vrij om hier te gaan zitten wanneer uw voorkeur hier naar uitgaat.

In de Ichthuskerk zal er een zelfde constructie worden toegepast.
Plaatsen waar we de 1,5 meter afstand kunnen handhaven en
plaatsen waar u zelf afstand naar een ander moet bewaren.
Wat nog steeds blijft is het inleveren van het briefje met uw contact gegevens bij de ingang en het ontsmetten van uw handen.
De coördinatoren kunnen u ook nu helpen bij het vinden van een
plaats. De collecten blijven voorlopig nog bij de uitgang van de kerk.
De Kerkenraad

Vragenlijst liturgie/
eredienst

Denkt u er nog aan de
vragenlijst in te vullen
en in te leveren?
Zie de zondagsbrief van
vorige week.
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