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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, Ichthuskerk - Israëlzondag

Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Thema:
‘Mens, waar is je naaste?’
Voorganger:
ds. Rob Maas
Organist:
Jan den Ouden
Schriftlezingen: OT Genesis 4: 1-9 en NT Johannes 8: 1-11
Zingen:
NLB 25:2 || NLB 25: 4 || ELB 218: 1,2 z.o.z.
Lichtlied || NLB 119:1,5 || NLB 825: 1,3
we zingen ingetogen
NLB 672: 1,3 || NLB 413: 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 Kerk in Actie, Kerk & Israël IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457
o.v.v. collecte Israël/Palestina

Koffie
Na de dienst kunt u nog een kopje
koffie/thee of een glaasje blijven
drinken en nog wat bijpraten.
Langdurige verpleeghuisopnamen buiten Lekkerkerk:
De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek:
- De heer H. Janssen
- Mw. P.F. Broere-van Sprang
- Dhr. H. Polderman de Jong
Slothove, Poorthuisstraat 23, 2861 DV Bergambacht:
- Mw. G. Borsje-Stout (afd. Kasteelslot,1e etage kamer 39A)
- Mw. B.M. (Sjaan) Oosterom-de Vos

Volgende week, 10/10, 10:00 uur
Grote– of Johanneskerk
Voorganger: ds. R.J. Wilschut, Hoogvliet
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk
Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het
nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels
van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de
joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en
de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen
de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse
Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de Joodse
gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk
project voor vluchtelingen in Israël.
Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van
Kerk in Actie in Israël/Palestina en wereldwijd.
Bloemen
De bloemen uit de kerk
gaan deze zondag als
groet van de gemeente
naar Jan van der Velden
Jan is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Zorgcentrum Wilgenhoven, Kievitslaan 1b, 2821 XL Stolwijk:
- Mw. R. Broere-Slingerland

Geen product van de maand

Verpleeghuis 'De Westerweeren' Kamer 104,
Burg.Huijbrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht:
- Mw. A.C. van Dam-v.d. Graaf

Op deze eerste zondag van de maand is er bij
vergissing geen inzameling voor de voedselbank.
Wel gaat er vanuit de diaconie een gift naar de
voedselbank, waarmee de medewerkers boodschappen kunnen inkopen.

De Zellingen, Zorgcentrum Crimpenersteyn
Zandrak 66 , 2924 BC Krimpen aan den IJssel
- Mw. P. Burger-Stijnen
Verpleeghuis Tiendhove, Patrijzenstraat 57,
2922 GN Krimpen aan den IJssel
- Mw. G. (Geertje) Klerk-Muller afd. Klaverblad kamer 3

Hartelijke groet, de diaconie.

Agenda vergaderingen/evenementen

Ook noemen wij:
- Sanne de Heer,

Landgoed Hooge Burch, Spoorlaan 19,
afd. Weideweg 11, 2470 AA Zwammerdam

- René de Jong,

Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht

- Gerard Jan van Vliet, G.J.v.Heuven Goedhartweg 2, 2871 AZ Schoonhoven
Predikant:

Wij hopen dat u en jullie in november weer meedoen met de inzameling .
Het product van de maand november is : rijst.

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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dag
ma

datum
4-okt

aanv.
plaats
20:00 Ichthuskerk kerkenraad

vr
8-okt 10:00 Ichthuskerk inloopochtend
zo 10-okt 15:00 GJ-kerk zinzondag VVP
wo 13-okt
DVO
Koster Grote– of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (oktober):
Anton Littel, tel. (0180) 662972
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

Evangelische Liedbundel 218: 1 en 2 Zinzondag VVP
Op zondagmiddag 10 oktober spelen Erik Jan Tillema en Victor Posch
1 Samen in de naam van Jezus
hun theatervoorstelling ‘Van het begin tot het absolute einde’ in de
heffen wij een loflied aan,
Grote- of Johanneskerk. Aanvang 15.00 uur.
want de Geest spreekt alle talen
Er bestaan duizenden scheppingsverhalen: over hoe de wereld is onten doet ons elkaar verstaan.
staan en hoe de mensen zijn gemaakt. Wat willen deze verhalen ons
Samen bidden, samen zoeken,
vertellen en hebben we er tegenwoordig nog wat aan?
naar het plan van onze Heer.
Verhalen over het ontstaan van de wereld staan centraal tijdens de
Samen zingen en getuigen,
voorstelling ´Van begin tot het absolute einde´. Erik Jan Tillema neemt
samen leven tot zijn eer.
de aanwezigen op een humorvolle wijze mee langs scheppingsverhalen uit alle hoeken van de wereld: van het bekende verhaal uit de Bij2 Heel de wereld moet het weten
bel tot onbekende verhalen van de eilanden in de Grote Oceaan.
dat God niet veranderd is.
Ze vertellen over het ontstaan van de mens. Zijn er overeenkomsten
en zijn liefde als een lichtstraal
tussen al die verhalen? En kunnen we er nu nog wat mee nu de wedoordringt in de duisternis.
tenschap steeds meer kan verklaren hoe het heelal is ontstaan? Erik
’t Werk van God is niet te keren
Jan Tillema stelt de vragen en komt met een verrassend antwoord.
omdat Hij erover waakt
De veelzijdige muzikant Victor Posch zingt, speelt op de saxofoon en
en de Geest doorbreekt de grenzen
drumt en zorgt zo voor de muzikale omlijsting van de voorstelling.
die door mensen zijn gemaakt.
De toegang is vrij, ook de koffie en/of thee.
Na afloop is er een open schaalcollecte.
SMH
Zondag 17 oktober om 10:00 uur is er een SMH (Sunday Morning Hour) dienst met als thema: ‘Ik zal er zijn’.
We zullen luisteren naar en meezingen met de Fishermans band en inspiratie halen uit de korte overdenking van
onze eigen predikant Ds. Rob Maas. Locatie: Grote- of Johanneskerk.
Daarna is er gezellig koffiedrinken in de Ichthuskerk om elkaar te ontmoeten en na te praten. Leuk als je komt!
De dienst is ook online te volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk
Bijbelgespreksgroep
Voor de Bijbelgespreksgroep hebben zich al 8 gemeenteleden
opgegeven en ik ga dus data plannen. Wil je op de hoogte worden
gehouden laat mij dat dan weten.
Preekvoorbereiding

Ik heb ondertussen 3 mensen die op maandag (soms dinsdag)
van mij de Bijbelteksten ontvangen voor als ik de zondag erop
voorga. Ik krijg dan ook goede vragen, die ik kan verwerken in de
preek of de dienst indien dat mogelijk is. Wil je ook meedoen, dan
kun je je opgeven per email.
Groeten,
ds. Rob Maas

POPULAIRE - O N L I N E ORGELBESPELING
Zaterdag 9 oktober, 20.30 uur.
Arie van der Vlist geeft een
concert op het Schölgens en
van den Haspelorgel in de
Grote- of Johanneskerk.
Allemaal goed in het gehoorliggende korte stukjes.
ALLEEN te beluisteren via
onderstaande link:
www.youtube.com/c/
ArievanderVlistorganist
GENIET ERVAN,
De Protestantse Orgelstichting
in Lekkerkerk.
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