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uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live: http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
Dienst bijwonen? Iedereen is welkom!

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk
Derde Advent
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Voorganger: ds. J.P. Koning, Reeuwijk
Organist: Mariet Verkuil
Lector:
Kees Mudde
Lezingen: Sefanja 3: 14-20 en Lucas 3: 7-18
Zingen:
NLB 435: 1 || NLB 435: 4
Luisteren: De lofzang van Maria (Magnificat) NLB 157a- YouTube
Zingen:
NLB 456b: 1,6
Luisteren: ‘Licht dat ons aanstoot ...’ NLB 601: 1,2,3 - YouTube
Zingen:
NLB 441: 1 || 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
Bloemen
De bloemen gaan als groet naar
dhr. en mw. Pieter en Netty Eerland-Adam

Volgende week, 19/12, 10:00 uur
Grote– of Johanneskerk

Vierde Advent
Voorganger: ds. J.A. Compagner, Woerden

Kerstproject
Advent is de tijd van vooruitkijken, uitzien
naar de toekomst van de Redder die hoop
brengt voor alle volken. Het kerstproject

‘Thuis in Bethlehem’
dat digitaal tijdens de kerkdiensten wordt gepresenteerd, gaat over de verhalen van het
leven van Ruth. Deze komen hierin centraal
te staan in het teken van hoop voor een nieuwe toekomst vanuit het perspectief van een
vluchteling.
De leiding van de kindernevendienst
Adventsberichten ds. Rob Maas

Ziekenhuisopname
Mw. J. (Jannie) de Graaf-Potuijt is nog
altijd in
Verpleeghuis Rijckehove,
Tjaikovskistraat 1,
2901 HM Capelle a/d IJssel.
Ze verblijft op afdeling Heidehof, kamer 6.

Kerstviering ouderenmiddag
Vooralsnog gaan we er van uit dat de kerstviering van de ouderenmiddag door kan gaan. We zullen het programma wat aanpassen en
we vragen iedereen om zo weinig mogelijk rond te lopen. We hanteren dezelfde regels als bij een kerkdienst, dus: mondkapje op zolang
we niet op onze plaats zitten, handen ontsmetten bij binnenkomst en,
helaas, thuisblijven bij klachten die kunnen wijzen op besmetting met
corona. Het klinkt weinig gastvrij, en ook wat streng, maar de omstandigheden zijn nu eenmaal zo dat we voorzichtig moeten zijn. Toch
hopen we dat we met elkaar een mooi samenzijn kunnen hebben op
dinsdag 21 december om 14.30 uur in de Ichthuskerk.
Voor de duidelijkheid: voorheen werd de viering afgesloten met een
maaltijd, maar dat gaat niet door.
Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u bellen met
Mariet Verkuil, tel 06-10251433
De commissie ouderenmiddagen
Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)
ma 13-dec 20:00
online
kerkenraad
vr 17-dec
gaat niet door inloopochtend
di 21-dec 19:15
?
club 8-12 jaar
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
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Iedere maandag, woensdag en
vrijdag een Adventsbericht.
Een adventsbericht is een kort
gesproken bericht van dominee Rob Maas,
een Bijbeltekst en een lied.
Afgelopen week gingen de berichten over de
weg vrijmaken in jezelf om te luisteren naar
wat God te zeggen heeft. Met de vraag op
zoek te gaan naar de stilte en te luisteren naar
wat je ziel je te zeggen heeft. Komende week
is het thema 'Christus doorbreekt de stilte'.
Wil je ook de berichten ontvangen meld je dan
aan bij dominee Rob Maas via Whatsapp
0624820639 of kijk via YouTube 'Dominee
Rob Maas'.

Kerstviering DVO
De kerstviering op 15 december 2021 gaat
helaas niet door.
De attenties voor 75-plussers kunnen wel
opgehaald worden:
Om 11.00 uur ophalen attenties DVO-leden.
Om 11.30 uur ophalen attenties vrijwilligers.
Reina van der Heul
Bedankt!
Op zondag 5 december zijn er 26 pakken hagelslag
en 2 potten chocolade pasta ingezameld voor de
voedselbank. Alle gevers en geefsters hartelijk bedankt namens de diaconie en de voedselbank.
Koster Grote– of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (december):
Teus Verkuil, tel. (0180) 663287
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting: Zie Ontmoeting
onder de opsomming van de kerkdiensten.
Website kerk:
www.pkn-lekkerkerk.nl

Oud papier

Zo hoeft
het straks
niet meer!

In 2022 zullen de meeste woningen in Lekkerkerk een minicontainer voor oud papier en karton ontvangen (blauw deksel).
Exact tijdstip waarop dit gebeurt is nu nog niet bekend.
Deze minicontainers worden periodiek door Cyclus geleegd.
Los papier langs de weg behoort dan tot het verleden.
U mag uw oud papier en karton ook bij het centrale inzamelpunt aan de Twijnstraweg afleveren, dat levert ons als kerk
(of voetbal) echter geen extra vergoeding op.
We krijgen namelijk een vergoeding op basis van personele
inzet en niet meer op basis van aantal kilo's papier/karton.
Het centrale inleverpunt blijft alle zaterdagen geopend, van
09:00 tot 12:00 uur, feestdagen uitgezonderd.
Het inleverpunt wordt wisselend bemand door mensen van de
kerk en van de voetbal.
Wilt u als vrijwilliger één of twee ochtenden per jaar meehelpen?
Meldt u dan aan bij Marius Slingerland, tel. (0180) 661571.

Sing-in op 2e kerstdag
Op 2e kerstdag, zondag 26 december aanstaande, willen we vanaf 11:00 uur een sing
-in organiseren in de Ichthuskerk.
Er zijn mensen die geen familie of vrienden hebben met wie ze het kerstfeest kunnen
vieren. Met name deze mensen zijn meer dan welkom! Na de sing-in wordt er koffie
met kerstbrood geserveerd. De bijeenkomst wordt afgesloten met een gezellige lunch.
Mocht bovenstaande i.v.m. de op dat moment geldende coronaregels niet kunnen
doorgaan dan wordt er uiteraard gezorgd voor een alternatief!
Wilt u deelnemen? Geeft u dan uw naam, adres en telefoonnummer aan ons op voor
dinsdag 21 december aanstaande.
U kunt u opgeven bij Suzanne Lebbink via esclebbinkmudde@gmail.com of
telefonisch via (0180) 66 24 87
Om bovenstaande tot een succes te maken zijn wij nog op zoek naar een aantal mensen die mee kunnen helpen op deze dag.
Geeft u zich hiervoor op bij Hennie Klerk via hennieklerk@upcmail.nl of
telefonisch via (06) 4973 8107
Ook kunt u met Hennie contact opnemen als u deze actie op één of andere manier wilt
sponsoren.
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