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uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live: http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
Dienst bijwonen? Helaas is dat niet mogelijk.

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.
Voorganger: ds. A. Admiraal, Woerden
Organist: Mariet Verkuil
Zang:
zanggroep uit de gemeente
Lector:
Anton Littel
Lezingen: Jesaja 40: 1-11 en Lucas 3: 1-8; 15-16; 21-22
Luisteren: Psalm 107: 1,4 || NLB 487: 1,2,3
‘Dit nu is Johannes’ YouTube || NLB 456b: 1,2
NLB 456b: 3,4,7 || NLB 941: 1,2,4
NLB 912: 1,3,6 - Neem mijn leven, laat het, Heer YouTube
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 onderhoud gebouwen IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
o.v.v. onderhoud gebouwen
Bloemen
De bloemen gaan als groet naar
Marien en Joëlle Lebbink

Ziekenhuisopname
Mw. M. (Lena) Brusse-van Herk
verblijft voor revalidatie in de Ronssehof,
Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda

Volgende week, 16/01, 10:00 uur
Oecumenische dienst
Grote– of Johanneskerk
Voorgangers:
Gerda Martens (pastoraal werker H. Jozef)
en ds. Rob Maas
Oecumenische Viering 16 januari
Volgende week zondag houden we gezamenlijk
met de Rooms-Katholieke broeders en zusters
van de H. Jozef een oecumenische viering vanwege de start van de 'Week van Gebed voor de
eenheid van christenen'. De orde van dienst is
aangeleverd door de Raad van Kerken in het
Midden-Oosten (MECC).
Thema van de viering is 'Licht in het duister' en
centraal staat de aanbidding van de wijzen.
Geografisch strekt het werk van de MECC zich
uit van Iran en de Perzische Golf in het oosten,
tot aan de Middellandse Zee en Egypte in het
westen.
Oorspronkelijk bestond de Raad uit drie kerkelijke families: de Evangelische, de OriëntaalsOrthodoxe en de Oosters-Orthodoxe.
In 1990 sloot de katholieke familie van kerken
zich bij de Raad aan, waardoor een vierde familie werd toegevoegd. Deze kerken streven naar
een gemeenschappelijke missie en meer eenheid tot glorie van de ene God.

Afscheid en bevestiging ambtsdragers
In de dienst van D.V. zondag 30 januari 2022 nemen we afscheid van Jolanda Littel-van Gelder, Richard den
Ouden en Carola den Ouden-Littel en de kerkrentmeesters Gerrie Versluijs, Jo Zwijnenburg en Adri van Vliet.
Vincent Bazen en Pieter Rozendaal zullen hun ambstwerk hervatten als respectievelijk jeugd-ouderling en
ouderling-kerkrentmeester en Martine Sluimer-Knauff en Jan Bernier Ottingh zullen hun dienstwerk voortzetten (herbevestigd).
Vanaf 30 januari zullen Harmen Lebbink en Mariet Verkuil-Broere gezamenlijk de functie van preses
(voorzitter) van de kerkenraad invullen. De diaconie wordt versterkt door Leendert van Everdingen, die zal
worden bevestigd als diaken, nadat hij in het overleg van de kerkenraad op 5 januari 2022 werd verkozen.
Greta Rolloos-Hoogerdijk en Joop Versluis zijn bereid gevonden om als kerkrentmeesters toe te treden tot
het College van Kerkrentmeesters en Jan den Oudsten zet zijn lopende termijn voort.
U kunt tegen de gevolgde procedure bezwaren indienen bij de scriba Martine Sluimer-Knauff (tot uiterlijk 24
januari 2022). Wij danken God dat Hij mensen roept om het (ambts)werk voor de kerk te vervullen en vragen
uw gebed voor allen die in de gemeente een taak hebben.
Agaath van Dijk-Reedijk die als ouderling met bijzondere opdracht verbonden is aan ‘De Breeje Hendrick’
(Wijk 1) zal in april na een termijn van vier jaar niet herkiesbaar zijn en daarom zoeken we naar een nieuwe
ambtsdrager, die dit ambt wil vervullen.

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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Koster Grote– of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (januari):
Henk Klerk, tel. (0180) 663384
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

