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Dienst bijwonen? Iedereen is welkom!

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk

Volgende week, 31/10, 10:00 uur
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het
Grote– of Johanneskerk
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Nationale Bijbelzondag
Thema:
‘Als ik de liefde niet had ...’
Voorganger:
ds. C.M. (Mariëlle) van Waardenberg, Berkenwoude
Voorganger: ds. J.P. Koning te Reeuwijk
Organist:
Elise Kreuk
Schriftlezingen: 1 Korinthiërs 13: 1-13 en 1 Johannes 4: 7-12
Afwezig
Zingen:
Psalm 119: 1,2 || Psalm 119: 3 || NLB 146c: 1,3,7
NLB 791: 1 t/m 6 || NLB 838: 1,2,4 || NLB 316
Dominee Rob Maas is van 18 tot en met 24
NLB 415 || Amen
oktober afwezig. In dringende gevallen kunt
Collecten:
1e collecte voor de kerk
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 u contact opnemen met Jacqueline van
2e collecte voor de diaconie
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61 Sprang of een van de ouderlingen.
3e collecte voor verwarmingskosten IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
o.v.v. Groot Onderhoud
Dorcas Voedselactie: iedereen kan meedoen
Bloemen
De bloemen uit de kerk gaan deze
zondag als groet van de gemeente
naar dhr. en mw. (Cor en Gre)
Slingerland

Er zijn bloemen uit het Jan van
Zwienenfonds gegaan naar
mw. Rina de Jager-Lingen

De Dorcas Voedselactie is er voor mensen zoals
de 81-jarige Drande uit Albanië. Zij moet rondkomen van haar kleine pensioen van 45 euro. Daar
moet ze alles van betalen. Ook haar medicijnen die
ze moet gebruiken voor haar hartproblemen. Bij
Drande in huis woont haar zoon en zijn gezin.
Drande en haar familie krijgen een voedselpakket
van Dorcas. Dat is belangrijk, vooral in die wintermaanden als er geen groente verbouwd kan worden. Het pakket is niet alleen gevuld met houdbaar
voedsel, maar ook met verse, lokale producten. Dit
is mogelijk omdat de producten dankzij het in Nederland ingezamelde geld in Albanië zelf zijn ingekocht. En, erg belangrijk: we helpen Drande, haar
familie én het hele dorp aan een gezonde toekomst.
Door te investeren in de gemeenschap en de ontwikkeling van mensen zijn onze voedselpakketten
en hulp straks niet meer nodig.

Geeft u ook voor voedsel? Doe mee door te geven met de 2e collecte
van 31 oktober die de diaconie voor de Dorcas Voedselactie bestemd. Hoe we dat doen? We stimuleren contacten tussen
de inwoners van het dorp door activiteiten te orgaDe 81-jarige Drande
niseren en we laten mensen met elkaar samenwerken. Maatschappelijk werkers brengen een bezoek.
Aan jonge mensen die nog kunnen werken, geven
we landbouwtrainingen zodat ze zelf een groentekas kunnen beginnen.

Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)
dag
di
di
vr
za
ma

datum
26-okt
26-okt
29-okt
30-okt
1-nov

Predikant:

aanv.
10:00
19:15
10:00
14:00
20:00

plaats
Ichthus
Ichthus
Ichthus
Ichthus
Ichthus

vergadering van
bijzonderheden
seniorengesprekskring
club 8-12 jaar
inloopochtend
Inhoudelijke middag
kerkenraad

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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Tot die tijd blijft een voedselpakket nodig. De producten die Dorcas normaalgesproken in Nederland
inzamelt, koopt ze nu zelf in de landen. Voor 15
euro lukt het om een voedzaam pakket samen te
stellen. Omdat de organisatie de pakketten niet
hoeft te vervoeren, zijn ze sneller op plaats van
bestemming.
Geeft u ook voor voedsel? Doe mee door te geven
met de 2e collecte van 31 oktober die we voor de
Dorcas Voedselactie bestemmen.
Zie ommezijde
Ga voor meer informatie naar
voor de
www.dorcasvoedselactie.nl.
QR-codes
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
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